
Land van Lochem 2002 nr. 1 25

De paleografische leeskring
Henriëtte Marsman-Slot

Paleografie betekent oud-schrift. De term is ontleend aan het Grieks en bestaat uit de 
onderdelen palaios (palaios = oud) - en grafein (grafein =-schrijven).

Om archiefstukken van  
voor 1900 te kunnen le 
zen, interpreteren en be-

grijpen is het noodzakelijk over 
paleografische kennis te beschik-
ken. De meest geëigende weg om 
zich in het lezen van oude teksten 
te bekwamen is een cursus te 
volgen bij een archiefdienst. 
En daarna… oefenen, blijven 
oefenen.
Daarvoor is zo’n tien jaar geleden 
de paleografische leeskring op-
gericht. Op gezette tijden komen 
gedurende de wintermaanden 
enkele (amateur-)historici bijeen 
om gezamenlijk enkele teksten 
uit vroeger eeuwen te lezen, te 
transcriberen en uit te pluizen. 
De leeskring maakte onderdeel 
uit van de historische vereniging 
en nu dus van het Historisch Ge-
nootschap.
Hoewel er natuurlijk wel enig 
verloop in de samenstelling van 
de kring is geweest - er vallen 
mensen af, er komen mensen bij 
- kan toch gesteld worden dat de 
kern altijd dezelfde is gebleven.
Er worden teksten uit verschil-
lende tijden gelezen. Dan eens 

uit de middeleeuwen, dan weer 
uit de zeventiende of achttiende 
eeuw. Het gaat wel altijd om 
teksten in de Nederlandse taal of 
betrekking hebbend op het huidig 
Nederlands grondgebied. 
In de Liemers was rond 1700 
bijvoorbeeld de officieel ambte-
lijke taal vaker Duits dan Neder-
lands, maar ook in het gewone 
schriftelijk taalgebruik werd een 
Duitsachtig Nederlands gebruikt.
Normaliter worden de teksten 
alleen gelezen; schriftelijk uitge
werkt worden ze niet. In de pa-
leografische leeskring ontstond 
het idee om zich in Land van 
Lochem te presenteren door een 
Oud-Lochemse tekst te transcri-
beren en de oude tekst met zijn 
“vertaling” bij elkaar af te laten 
drukken.
Een groot deel van het Oud-
Lochemse archief is bij de stads-
brand in 1615 in vlammen opge-
gaan. Daarom leek het de kring 
een aardige gedachte om als 
eerste stuk een uiteenzetting uit 
het resolutieboek van Lochem 
over een andere brand te publice-
ren, namelijk een brand die zich 

in 1730 in de Walderstraat heeft 
voorgedaan. De tekst is ook in 
z’n originele vorm voor de niet 
geoefende lezer redelijk goed 
te volgen. Wellicht maakt het 
u nieuwsgierig naar meer oude 
teksten uit ons eigen stadsarchief. 
Wilt u meer informatie of wilt 
u deelnemen aan de leeskring, 
neem dan contact op met Marie 
Aalbers-Groote Haar (0573 - 
252307) of met ondergetekende.

Ten slotte: de transcriptie is het 
eindproduct van de gezamenlijke 
leeskring. Wouter Mouw nam het 
typewerk voor z’n rekening, Ger-
rit Perfors en Henriëtte Marsman 
deden de eindcontrole. Omdat 
een transcriptie geen vertaling 
is, heeft Bertus Frank het verhaal 
in het kort in hedendaags Neder-
lands weergegeven.

Deelnemers aan de kring zijn:
Marie Aalbers, Gerard Alting,
Bertus Frank, Gerrit Perfors,
Dick Kuit, Henriëtte Marsman,
Wouter Mouw, Ria Rademaker,
Antoinette Timmer, Arie Steen-
huisen, Frans Steijnen, Con Veldt

Brand in Lochem door Bertus Frank
Op 20 juni 1730 brak er brand uit bij Geertjen en Roeloff Vunderink in de Walderstraat.  De brand ontstond achter op de deel 
en dat kwam door “heeten asse”. Op 26 juni werd onderzoek ingesteld door een commissie, die getuigen opriep.
Gerritje Hasselo,  Swier Luijterman, Lambert Lobberig hadden de brand gezien. Jan ’t Joosten was uit het huis komen lopen, 
terwijl hij “brand, brand” riep.  Berent Brascamp vertelde dat hij gezien had dat het huis “in vollen vlam” stond. Simon Lamij had 
brand horen roepen toen hij langs Hasselo’s huis wandelde. Hij verklaarde vervolgens dat Henrick Jansen de dag na de brand 
verteld had, dat hij ‘s zondags voor de brand op verzoek van Vunderinks vrouw op de deel vuur, ontstaan door hete houtas, had 
helpen blussen. Jan ter Schegget had Vunderink ook “hulp,hulp” horen roepen. Jan Janknegt had een “swaaren” rook uit het 
achterhuis van Vunderink zien komen. Na het onderzoek kwamen de heren Muyderman, Westenberg en Schomaker op 10 juli 
1730 bij elkaar om de zaak te bespreken. Ze vonden het niet tolerabel, dat iemand, die door roekeloosheid of onachtzaamheid 
brand veroorzaakte, zijn huis weer zou mogen herbouwen. Na een gesprek met zíjn vrouw gaf Vunderink zijn huis vrijwillig over. 
Hij verzocht wel om het overschot van het verbrande hout en stenen te mogen gebruiken. Dit vond de gemeenteraad goed. 
Na het opnemen der schade, besloot de raad ƒ 500,00 beschikbaar te stellen voor herstel van de afgebrande huizen ernaast.
Na de grote stadsbrand in 1615 waren er al enkele regels opgesteld om brand zoveel mogelijk te voorkomen. Er kwam nu een 
meer uitgebreide brandverordening: daken van stro zouden door daken met pannen moeten worden vervangen. Voorts schafte 
de gemeente enig blusmateriaal aan: emmers.  
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             Op huyden den 26 Juny  1730
             Coram*) Cons[ulibu]s**),   W.  
           Muyderman, N.H.
            Olmius en W. Schomaker

Hebben Haar WelEd[ele] en Achtb[a]r[e] infor-
matie genomen over den brandt op
dingsdag den 20 deses in de Walderstra-
te ontstaen, en hebben tot dien eynde
doen citeren Jan t’ Joosten, Gerritjen
Hasselo, Swier Luchterman, Lambert
Lobberig, Berent Brascamp, Simon Lamij
soldaet, Jan ter Schegget, en Jan Janknegt.

Jan t’ Joosten binnen gestaen zijnde,
seyt, dat Geertjen, huysvrouw van Roe-
leff Vunderink, uyt haar huys koemende
loopen heeft hooren roepen hulpe, hulpe
waar op daer nae toe lopende en in
desselfs huys komende gesien heeft dat
achter op haar deele brant was, en
dat Roeleff Vunderink met een emmer
water gekomen was en daer in gegoeten
hadde, kunnende daer vorder niet
van seggen Stipulatus est***)

Gerritjen Hasselo huysvrouw van Richolt
Lonneman, seyt almede wel gesien te
hebben dat den brandt aen Vunderinks
huys eerst is ontstaen en dat Jan ’t Joosten
uyt Vunderinks huys heeft sien komen
lopen, sonder destijts meer menschen
gesien te hebben, wetende vorder daar
niet meer van te seggen, Stipulata

Swier Luchterman seyt dat hij een
ongewoonen rook siende, daer was
nae toegeloopen en Vunderinks
huys los vindende, daer was inge-
loopen alwaar Vunderink hem

*) Coram: Ten overstaan van
**) Consulibus: Beraadslaagd
***) Stipulatus est: Waarvan akte
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in de keuken was tegengekomen, seggende
ock nu moeten wij alle gaen loopen,
waar op hij, getuyge, nae achteren in’t
huys siende, den brant aldaer gesien heeft.
 Stipulatus

Lambert Lobberig seyt gesien te hebben
dat Jan ’t Joosten uyt Vunderinks huys
is komen lopen, slaende in de handen
en roepende brant, brant, en dat daar
op de vlamme voort boven uyt Vun-
derinks huys geslagen was.
 Stipulatus

Berent Brascamp seyt dat hij van
buyten komende, en in’t passeren de
voor en midden deuren van Vunderinks
huys losstaende, gesien heeft, dat de
hilde*) van Vunderinks huys bereyts in
volle vlam stont. Stipulatus

Simon Lamij, soldaet seyt dat hij, wesen-
de koyeren aen Nike Hasseloos huys, brandt
hadde hooren roepen, waar op nae sijn
quartier (te weeten Berent Brascamps huys)
was geloopen om sijn goet te bergen,
als wanneer gesien heeft, dat het achter-
ste van Vunderinks huys in de brant was,
verklarende vorders, dat sijn mede soldaet
en slaapcameraet Henrick Jansen des
daegs nae den brant in de wagt vertelt
hadde, dat hij des sondaegs voor den publi-
ken brant, des voormiddaegs onder de
praedicatie, op versoek van Vunderinks
vrouw op haar deel all overtollig vuyr
ontstaen door heete holtasse, hadde helpen
uytgieten. Stipulatus

*) hilde: zolder van de deel
Jan ter Schegget seyt, gehoort te hebben,
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dat Roeleff Vunderink hulpe hulpe ge-
roepen hadde, waar op daar nae toe ge-
loopen hadde, en in desselfs huys komende
gesien heeft, dat het achterhuys in brant
stont. Stipulatus

Jan Janknegt seyt dat van achteren in de Villers
stege komende, een swaaren rook uyt het
achterhuys van Roeleff Vunderink heeft syn
opgaen, waar op met de voet tegen de
agterdeur lopende, hem een want nae ‘t
lijff gevallen was, waar op de vlammen
aenstonts volgden. Stipulatus

 Op huyden den 10 July 1730
 Coram Cons[uli]s W. Muyderman,
 S.R. Westenberg en W. Schomaker

Hebben Haar WelEd[ele] en Achtb[a]r[e] nae deli-
beratie  over voorstaende informatien
over den brandt, goetgevonden en verstaen
gelijk doen bij desen, dat (dewijl het nae
alle oude costumen en usansen deser stadt
niet tolerabel is, dat yemant, die door rue-
keloos off onagtsaemheyt sijn huys in den
brant geraekt, waar door nabuir huysen
mede verslonden worden, boven en behal-
ven sodane boeten daar toe staende, sel-
vige huysplaets niet weder mag betim-
meren, off aen een ander verkoopen) de
secretaris Herm. Thomasson gelast, Roeleff Vun-
derink te sonderen, off hij niet goet en
raatsaem selfs oordeelde, dat hij selvige
huysplaetse overgaff ter dispositie van
Haar WelEd[el]e en Achtb[a]r[e], op dat deselve
tot cieraet van de stadt weder
konde betimmert worden,

welke bootschap de secretaris refererende
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voorhoofts aen Roeleff Vunderink gedaen
te hebben, die daer op versogt sijn vrouw
eerst eens te mogen spreken, waar op den
12 dito July wederom bij referent gekomen
is, en gesegt heeft, dat hij en sijn vrouw
die gementioneerde*) huysplaets vrijwillig
overgaff ter dispositie van Haar WelEd[ele]
en Achtb[a]r[e], om daer mede te doen nae
rade, alleen maar versoekende dat eenig
genott mogt hebben van den overschott
van ’t verbrande houdt, en steenen,
en van Haar WelEd[ele] en Achtb[a]r[e] verdere
goetgunstig en barmhertigheyt.

 Op huyden den 15 July 1730
 Coram Cons[ulibu]s Omnibus
 excepto J.L.T. Olmius.

Hebben Haar WelEd[ele] en Achtb[a]r[e] nae deli-
beratie goetgevonden en verstaen gelijk
doen bij desen
1) Dat de mede Raatsvrinden W. Muyderman
en S.R. Westenberg, nae ingenomene informa-
tie van den meerderen off minderen schade
van de verbrande huysen der borgeren sodane
500 g[u]l[de]n als ’t quartier tot soulaes van de
selve gegeven heeft, onder deselve willen ge-
lieven te verdeelen na rade en bevindinge,
2) Op bovenstaende relaes van de secretaris
is aen Roeleff Vunderink geaccordeert
het losliggende houdt en steenen
soo tot zijn halve huys sijn gehoorende
geweest.

In de kantlijn voor
1) staat: pro memoria
  Vide **) ‘t vervolg
  der distributie
  dezes de dato
  den 18 Dec[ember] 1730

*) gementioneerde: genoemde
**) vide: zie 

3)  Sijn voors[ch]r[even] Raatsv[r]inden mede versogt
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en geauthoriseert de halve huysplaets
van Roeleff Vunderink voor reekeninge van
deser stadts provisorie te doen betimmeren,
off deselve te verkoopen.
4) Sijn mede versegt, om haar te informeren
off de wed[uwe] Arentsen en de wed[uwe] Thomas-
son nog genegentheyt mogten hebben
om een uytdrift op den Armhoede te
koopen. En vorders in ogenschijn te ne-
men, off men aen Dor. Schomaker een
cingel graven soude kunnen accorderen
bij de Luchte, om uyt die daar uyt te
profluerende*) penn[ingen] nog een brandtspuyt
te koopen.
5) Hebben tot ijker en peyler deser stadt
aengestelt Richolt Lonneman, op soda-
nen reglement en profiten, als bin-
nen Zutphen genieten.
6) Is mede geresolveert en verstaen, dat alle
huysen, affdaeken en schoppen**) soo binnen
Lochem met stroo gedeckt zijn, daar van
sullen ontdaen worden, en dat een yder
het sijne wederom met pannen sal doen
behangen en de wanden doen metselen off
wel laten besprenkelen en van buyten
leemen, binnen den tijdt van desen
lopende jare 1730 op eene boete van
25 g[u]l[de]ns, bij yder gebrekhaftige te verbeu-
ren.
Voorts dat niemant heete asse sal mogen
uyt storten, off sal de selve aenstonts uyt
gieten met water op eene boete van
6 g[u]l[de]ns, sullende de meesters en vrouwen
van ’t huys voor hare domestiquen moe-
ten betalen.
Dan nog sal niemant op de straten off
mest vaelden taback rooken, op eene
boete van 6 stuyvers.
 dese Resolutie is gepubliceert
 27 July 1730

*) profluerend: voortvloeiend
**)  schoppen:  schuurtjes


