Over marktmeesters en bijzondere huizen

De Grote Markt in Lochem
André Reincke

De Grote Markt in Lochem kent een boeiende en veelzijdige geschiedenis. Over de keitjes is al
veel gesproken. De meningen zijn nogal verdeeld als het gaat om het conserveren of juist laten
verdwijnen ervan. In dit artikel doe ik een poging een paar minder bekende historische aspecten
te belichten. Ook hier geldt dat voor een gedetailleerde reconstructie nog wel stukjes ontbreken
of van aannames gebruik moest worden gemaakt, maar er is voldoende materiaal verzameld om
er een interessant verhaal van te maken.
verhandeling van vee, grondstoffen en goederen. Ze
kon vroeger enkele weken lang duren. Jaarmarkten
werden ook aangegrepen voor allerhande bijeenkomsten en ontmoetingen’. Grotere steden kenden in een
jaar meerdere Jaarmarkten’. Vaak werd een jaarmarkt
gehouden rondom het feest van de patroonheilige
van de stad. Van de heilige Gudula is dat op 8 januari.
Een voorbeeld van hoe in Lochem een en ander geregeld was vonden we in het oud archief van Lochem
uit het jaar 1778.
Ordonnantie en Instructie voor de Marktmeester van
de stad Lochem.
De Markt in 1964 - Foto: Historisch Genootschap

De marktfunctie nu
De Markt van nu wordt elke woensdagochtend gehouden onder verantwoordelijkheid van de Gemeente Lochem. Er is een Marktmeester aangesteld die
uitvoering geeft aan de regels die door de Gemeente
zijn opgesteld.
De laatste ‘verordening op de warenmarkt voor de
Gemeente Lochem’ is in 2006 door de Raad vastgesteld. De heer G.H. Derks treedt op als voorzitter van
de Marktkooplieden.
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De markt in vroeger tijd
We gaan ver terug in de tijd. Lochem krijgt in het jaar
1312 Marktrechten. De heer A. Staring schrijft hierover in zijn Kroniek van Lochem: Graaf Reinald gaf “aan
die van Lochem maght, van binnen haere poorten
te moeghen merkten”. Het valt op dat Lochem toen
al poorten had terwijl de stad pas in 1330 ommuurd
is. Er moeten dus destijds al wel aarden wallen zijn
geweest.
Wat we ons in 1312 van dat marktprivilege moeten
voorstellen is hoogstwaarschijnlijk een zogenaamde
‘Jaarmarkt’. Wikipedia zegt hierover: ‘Een Jaarmarkt
is een, vaak uit de middeleeuwen daterende jaarlijks
terugkerende Markt; oorspronkelijk bedoeld voor de

1 Dat hij Marktmeester de noodige schikkinge sal
maaken dat soo op de Kermis als successive Jaarmarkten de Craamen in orde en na behooren geplaatst worden.
2 Dat sonder aansien van Persoonen sal besorgen dat
niemand onderduikt en ieder een behoorlijke plaats
worde aangeweesen.
3 Dat de Craamers 0f Kooplieden, die van ouds sijn
gewoon geweest, de Markten en Kermis hier ter steede
te frequenteeren haar voorige plaatsen sal laaten
behouden.
4 Dat in cas van different alles soo veel mogelijk in der
minne en na het genoegen van deselve Coopliedensal
trachte te schikken en af te doen, terwijl echter in contrairen cas, wanneer voorkoomende omstandigheden
hem daaromtrent mogten Hinderlijk zijn, sulx dadelijk
sal moeten brengen ter kennis van de Magistraat ten
einde daar in ten spoedigsten sal kunnen worden
voorsien.
5 Dat hij Marktmeester voor sijn Jura of Marktgelt van
ieder Craam met een Seijl sal genieten Vier Stuivers,
en van alle tafels of mindere Craamties sonder Seijlen
Drie Stuivers. Voor soo verre de kraamers van buiten

betrevt, dog van Stadsburgeren en ingesetenen enkel
maar halv geld. Welke Jura ieder markt of Kermis door
een iegelijk Craamer aan hem sullen moeten worden
voldaan.
6 Dat daar en booven voor sijn opsigt en bewaaringe
des nagts van ieder Craam sonder onderscheijd sal
genieten eene stuiver voor ieder nachtwaake.
7 Waar en teegens hij sal moeten wacht houden en
geduurende de gansche nagt de Craamen met de
noodige manschap bewaaken, alle baldadigheeden
en Injurien van het gemeen soo veel mogelijk trachten te keeren. Voorts alle die
geene te ontdekken welke sig aan Dieverien ofte andere malversatien mogten
hebben schuldig gemaakt.
8 Dat daar van ter sijner tijd sal moeten
rapport doen, voorts sig in allen opsigte
soodanig gedraagen als des Stads Dienst
vereijscht en na belang van saaken sal
behooren te geschieden.
Reserveerende Haar Weled.en Agtbaren
sig de faculteit om deese instructie telkens
wanneer sulx moge noodig sijn te veranderen te vermeerderen of te verminderen,
soo als sulx eventueel willen oordeelen
te moeten geschieden. Aldus gedaan en
gearresteert bij Burgemeesteren, Scheepenen ende Raad der Stad Lochem, in den Raade op den
19 den October 1778.
Ter ordonnantie van deselve J.L. Solner junior

In punt 7 staat dat de Marktmeester ‘sal moeten wacht
houden en geduurende de gansche nagt de Craamen
met de noodige manschap sal bewaaken’. Hieruit blijkt

De bebouwing
Fundering uit de veertiende eeuw
Tijdens grondwerkzaamheden in 2009 bij het beeld
van de Hooiplukker (dat destijds voor de Rabobank
stond) kwamen funderingen uit de veertiende eeuw
tevoorschijn.

Foto: Ab Haakeboom

Het Gelders Dagblad had destijds als kop: Unieke muur
snel gesaneerd.
Het was nog een geluk dat amateurarcheoloog Ben
de Graaf eventjes tijd heeft gekregen wat onderzoek
te doen want kort daarna is het fundament opgeruimd ten behoeve van werkzaamheden aan de
riolering. Lochem en archeologie, het is nog nooit een
gelukkig huwelijk geweest! Een gemeentewoordvoerder zei nota bene dat alleen vondsten uit de Romeinse tijd of ouder worden geconserveerd. Ongelooflijk!
Wat Ben heeft gevonden is het volgende: “Het gaat
waarschijnlijk om restanten van een kelder. Ik vermoed dat de muur uit de veertiende eeuw dateert.
Er zat ook een vloer in. Ik sta voor een raadsel. Brandsporen die ik op vele plekken in de binnenstad heb
gevonden ontbraken. De kloostermoppen waar de
fundering van 24 m2 oppervlakte uit bestond waren
van iets kleiner formaat dan de oudste kloostermoppen. Oude plattegronden geven geen bebouwing op
die plek”.
Misschien heb ik acht jaar na dato een mogelijke oplossing van dit raadsel.
In het gedeelte van dit artikel dat gaat over de Marktfunctie hebben we gezien dat tijdens de Jaarmarkten
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Uit deze instructie zijn wel aardige conclusies te trekken, zoals over de Kermis en successieve Jaarmarkten.
Voor het woord Kermis raadplegen we wederom
Wikipedia: ‘Een kermis is een verzameling rondtrekkende
attracties en kramen in de openlucht ter vermaak van
het volk. Van oorsprong is een kermis een Jaarmarkt ter
gelegenheid van de wijdingsdag of een andere feestdag
van de parochiekerk van een plaats. Het woord kermis
is dan ook een verbastering van kerkmis of kerke-misse.
Op die dag stroomde het volk samen om de patroonheilige te vereren en om zich te vermaken. De kermis wordt
gedurende enkele dagen of een week gevierd’.
We vermoeden dus dat in Lochem de Kermis (in combinatie met een jaarmarkt) rond 8 januari plaatsvond
en dat verder in het jaar mogelijk nog een paar maal
een jaarmarkt werd gehouden.
We kunnen aannemen dat er nogal wat marskramers
op af kwamen. De weekmarkt zoals we die nu kennen
bestond in ieder geval nog niet.

inderdaad dat ook in Lochem de Jaarmarkt meerdere
dagen duurde.
We komen hierop nog terug onder ‘de bebouwing’.
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de Marktmeester de wacht moest houden gedurende
de gehele nacht ter voorkoming van diefstal. Hij
had zelfs de nodige manschappen ter beschikking,
waarschijnlijk om rondes te doen. Ook moest hij het
Kraamgeld innen.
Is het dan zo gek te veronderstellen dat de Marktmeester in het eerder genoemde gebouwtje zijn
standplaats had? Het is natuurlijk goed mogelijk dat
het gebouwtje tevens dienst deed als onderkomen
voor de waag. Immers de waag die achter het oude
Stadhuis stond is vermoedelijk pas gebouwd kort
voor het jaar 1768. Dit is af te leiden uit archiefstuk
675 van het Oud Archief Lochem, waarin de “ordonnantie op de Stadswaag” is opgenomen.
Zie ook ‘Geschiedenis van de Lochemse straten’ pagina 29.

baksteenformaten en kalkzandmortel gebruikt. Deze
fundering hoort bij de westgevel van een gebouw dat
in de 20e eeuw is gesloopt. De aangetroffen fundering dateert uit de 17e eeuw”.
De opgravingsput raakte dus een stukje van het huiscomplex, namelijk de schuur zoals die op de kadastrale minuut van 1832 is weergegeven.

Het zogenaamde ‘huis op de Markt’
Het gaat om het huis dat het laatst door de dames De
Visser bewoond is geweest maar in de jaren 90 van de
negentiende eeuw is gesloopt. Het stond tegenover
het oude Stadhuis en de contouren zijn nog altijd in
de bestrating zichtbaar gehouden.

Foto: Johan Bouwhuis

De volgende vraag is voor wie het huis is gebouwd,
en dus de eerste bewoner was.
Het moet een belangrijk persoon zijn geweest anders
krijg je zo’n mooie plaats niet toegewezen. Het huis
had ook een trapgevel zoals uit onderstaande afbeelding blijkt.
Er is tot nog toe nauwelijks onderzoek gedaan naar de
oudere geschiedenis van dit pand.
De laatste keer dat de jongere geschiedenis is beschreven was in het Land van Lochem van december
2005. Arjen Dieperink geeft behalve een tekening van
Jan de Beijer uit 1743 een overzicht van de bewoning
sedert het begin van het kadaster in 1832. Verder gaat
het over de overdracht aan de Gemeente Lochem en
de kort daaropvolgende afbraak.
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Het eerste probleem is de bouwtijd. Toch zijn we daar
wel iets over te weten gekomen.
Uit een archeologisch onderzoekje van Synthegra B.V.
dat werd gedaan in maart 2016 naar aanleiding van
het rooien van de oude kastanje blijkt namelijk het
volgende:
We citeren uit het rapport:
“In het oosten lag de U-vormige fundering spoor 3 die
nog 2.88 m lang was en uit twee tot zeven steenlagen
bestond. Er is rood/oranje baksteen met variërende

Markt in 1743. Afbeelding: Historisch Genootschap

De belangrijkste personen in de stad waren de Stadhouders (vertegenwoordiger van de landsheer) en
daarna de Burgemeesters. Ik heb in de loop der tijd

van vrijwel allemaal de plaats van hun huis gevonden,
maar er was er één die “op de Markt woonde” maar
waarvan ik nog geen exacte plek wist. Het gaat hier
om Bruno van Dam. Hij is vermoedelijk de zoon van
Arent van Dam, die burgemeester in Lochem is geweest en afstamde van een burgemeestersgeslacht
uit Doetinchem.
Bruno trouwde rond 1650 met Catharina Lansinck,
dochter van Burgemeester Jan Lansinck.
Uit dit huwelijk kwamen geen kinderen voort. Bruno
was in 1652 reeds burgemeester en werd in 1655
stadhouder als opvolger van zijn schoonvader.
Catharina stierf jong en Bruno hertrouwde in 1660
met Elsabe ten Noever, dochter van Berent ten Noever, burgemeester van Borculo. Uit dit huwelijk kwamen zes kinderen voort.
In volgorde van geboorte: Johanna, Catharina, Arnold,
Bernhard, Anna Maria en Daniel.
De eerste omschrijving van het pand stamt uit 1721
toen er op verzoek van Arnold van Dam (de zoon
dus van Bruno) een registratie plaatsvond van het
Magescheid van 12-9-1703.
Het betreft de verdeling van de nagelaten goederen van wijlen Bruno van Dam en Elsabe ten
Noever tussen hun kinderen en erfgenamen. Het
Oud Rechterlijk Archief vermeldt hier onder andere
over:
“Het lot no 5 is aan Arnold van Dam toegevallen en
bestaat in die navolgende percelen:
Het geregte Halve Sterffhuys binnen Lochem aan
de Markt met den Hoff daar agter, voorts slieten op
balkens en hilden, en alles wat aert paal en nagelvast
is, mits dat niet onder huisraad kan worden geconsidereert beswaert met 6 stuiver thiens aan den landrentmeester deser Graafschap, voorts een en halve
stuyver jaarlijks aan den Huyse Wildenborg”.

Hoe het verder ging met het huis aan de Markt
Daniel moet rond 1747 zijn overleden en omdat zijn
enige dochter op het Westerflier woonde moet het
pand zijn verkocht. Ik heb echter geen overdracht
kunnen vinden, maar het verschijnt wel weer in de
archieven als Jan ten Berenpas op 14 juli 1760 zijn
testament opmaakt. Hij was in 1687 geboren en
ongehuwd gebleven. Hij bepaalt dat zijn neef Jan
Bernardus Tijmans het door hem bewoonde huis aan
de Markt zal krijgen met als tegenprestatie dat Jan
Bernardus zijn oom diens verdere leven zal verzorgen
en onderhouden.
Reeds in 1775 verkoopt Tijmans het pand aan zijn
neef Egbert Joosten en zijn huisvrouw Janna Maria
Nijmans. Joosten was koopman en het zou kunnen
dat die het huis heeft gerenoveerd of verbouwd om
het geschikt te maken voor de uitoefening van zijn
beroep.
We zien althans op foto’s uit de negentiende eeuw dat
de trapgevel is verdwenen en dat er een modernere
gevel voor in de plaats is gekomen.

- Internet: Wikipedia.
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Zus Johanna heeft de andere helft van het huis
gekregen, maar Arnold, ongehuwd gebleven, is
het huis gaan bewonen. Als oudste zoon had hij
trouwens ook het leengoed Udink gekregen.
Foto: Historisch Genootschap
Net als zijn vader is Arnold burgemeester van Lochem geweest. Uit de leenkamer van Twickel blijkt dat De familie Joosten heeft het huis lang in bezit gehad.
hij rond 1726 is overleden.
Eerst Egbert tot 1828, hij werd 83 jaar, en daarna zijn
kleinzoon Jan Willem tot 1836. Hij werd slechts 25 jaar.
Hierna is het de jongste van de zes kinderen Daniel,
Zoals in het artikel van Dieperink is vermeld volgden
geboren in 1678, geweest die het pand heeft geërfd.
de families Marin (notaris), Dubbeldemuts van der
Alhoewel hij in het leger heeft gediend als luitenant in Sluijs (wethouder) en De Visser (ontvanger der Rijkshet regiment van de generaal-majoor baron van Kepbelastingen).
pel, heeft hij ook zeker het huis op de Markt bewoond.
Bronnen:
Dat blijkt onder andere uit een akte uit het jaar 1737
- Syntegra, Archeologische begeleiding (AB), protocol opgraven
wegens opgenomen leningen.
Lochem, Grote Markt, 2009.
Daniel trouwde in 1728 (bijna 50 jaar oud) met Wen- J. Klein Egelink en A. Dieperink, Geschiedenis van de Lochemse
delina Bruins uit Doesburg. Zij kregen één dochter, Elstraten, in woord en beeld, Lochem 1987.
sabe Geertruyt, die in 1767 trouwde met Mr. Gerhard
- A. Staring, Kroniek van Lochem, Lochem 1923.
van der Sluijs, heer tot het Westerflier.
- Regionaal Archief Zutphen: Oud Archief Lochem.
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