Van Pastoorswoning tot Slagerij
André Reincke

Het pand Markt 9 (nu slagerij Sieverink) in Lochem kent een indrukwekkende geschiedenis. Het
jaartal 1639 op de voorgevel verraadt reeds dat het van hoge ouderdom is.
In mijn artikel “Dienaren des Gods Woord”, Land van Lochem maart 2007, heb ik al aangegeven
hoe het pand in de zeventiende eeuw tot woning van de predikant is gaan dienen en daarna weer
tot burgerwoning.
In dit artikel zal ik trachten van dit pand en haar bewoners een zo volledig mogelijk beeld te geven
vanaf de oudste geschiedenis tot aan het heden.

Markt 9, foto uit 2013 (Historisch Genootschap)
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1.De Wheeme
Met deze term wordt bedoeld dat het om de woning van de pastoor gaat.
In mijn artikel uit 2007 heb ik kunnen aantonen dat Markt 9 vóór de reformatie tot woning van de pastoor heeft
gediend.
Helaas is het huis niet geheel aan de stadsbrand van 1615 ontkomen, maar bouwhistorisch onderzoek heeft
aangetoond dat diverse delen van het muurwerk toch wel van vóór die tijd dateren en mogelijk eind zestiendeeeuws zijn.
Het is moeilijk na te gaan welke pastoor als laatste het pand heeft bewoond, maar waarschijnlijk is dit Johannes
Hoyer geweest die in de literatuur als laatste pastoor van Lochem wordt aangeduid. Een lijst van pastoors die
hem zijn voorgegaan is niet te geven maar de oudst bekende zou zijn Nicolaus, plebaan. Hiervan bestaat een
oorkonde uit het jaar 1312.
2.Woning van de wachtmeester
De historicus A.J. Maris schrijft in een artikel “De Geestelijke en Kerkelijke Stichtingen in Lochem” het volgende:
“De pastoorswoning of wedemhof in de stad behoorde niet, gelijk veelal elders, tot de kerkfabriek, maar tot de pas-

torie, en wel meer in het bijzonder tot de door de vice-cureit gebruikte goederen en inkomsten. Den 22en september
1601 besloot het Hof, om Gedeputeerden van het Zutphensche Kwartier aan te schrijven, ervoor te willen zorgen, dat
het pastoorshuis, hetwelk bij de wachtmeester in gebruik was, aan den predikant ter bewoning werd gegeven”
We kunnen hieruit opmaken dat de plek dus al vóór de reformatie door de pastoor werd bewoond maar dat
de woning na de laatste katholieke geestelijke was komen leeg te staan en daarom aan de wachtmeester in
gebruik werd gegeven. We denken dan inderdaad aan de uit de historische bronnen bekende wachtmeester
François Ballochij. Hij was degene die in 1590, met zijn manschappen, Lochem met succes verdedigde tegen
een aanval van de Spanjaarden. De rol van Poorters Jan hierbij is zeer bekend.
In het jaar 1587 werd een kind van François Ballochij en zijn vrouw Juliana Beyers in Lochem gedoopt. Mogelijk
dat hij toen reeds in het pand Markt 9 is gaan wonen. Dit jaartal stemt namelijk overeen met het eind van het
pastoraat van Johannes Hoyer. Ondanks de aanschrijving van het Hof in het jaar 1601 heeft Ballochij daar mogelijk nog wat langer gewoond want uit een artikel in Land van Lochem, maart 2014 van de hand van Eddy ter
Braak, blijkt dat hij in 1603 nog steeds in Lochem woonde en misschien zelfs tot 1606.
3.Woning van de predikant
Maris schrijft hierover nog “Het is steeds als predikantswoning dienst blijven doen, totdat het door het kwartier op 3
april 1777 verkocht werd aan de stad Lochem voor 995 daalders”.
In het artikel uit 2007 heb ik een overzicht gegeven van de namen van predikanten die in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw aan de Lochemse kerk verbonden waren. De eerste op deze lijst is Andreas Suavius, die in Lochem predikant was van 1609 tot 1620. Zeer waarschijnlijk is hij degene geweest die op het adres
Markt 9 is gaan wonen.
Deze Suavius moet dus de verschrikkelijke stadsbrand van het jaar 1615 hebben meegemaakt. Het lijkt waarschijnlijk dat men daarna het beschadigde pand, zo goed en zo kwaad als mogelijk was, weer bewoonbaar
heeft gemaakt. Als we de lijst verder aanhouden mogen we aannemen dat hier achtereenvolgens hebben
gewoond:
1621-1626 Joh. Xylander
1626-1637 G. Claphouwer
1638-1650 J. Neander
1652-1684 J.L. Olmius
1685-1707 Joh. Van Velp
1708-1724 M.A. Schimmelpennink
1724-1774 B. Westenberg
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In de rekening van de rentmeester van het kwartier van Zutphen, periode 1777-1778, komt de volgende passage voor:
“De Wheeme met den Hoff laatstelijk door wijlen de Emeritus predikant B. Westenberg bewoond geweest is door haar
Edele Mogende op de 3e april 1777 aan de Magistraat der stad Loghem voor een somma van 995 daelders verkogt
ende bij den Rendant ontfangen”.
Deze passage stemt dus overeen met de opmerking van Maris aan het begin van dit hoofdstuk.
Uit het bovenstaande kan de conclusie worden getrokken dat men het pand, gezien het jaartal op de gevel, ten
behoeve van Ds. Neander flink onderhanden heeft genomen en het opnieuw aanzien heeft gegeven.
4.Wisselende bewoning
Waarom de Magistraat van Lochem dit pand heeft gekocht is niet duidelijk, maar waarschijnlijk kende men toen
al interesse van particuliere zijde. Weliswaar verkocht men het eerst nog op 10 november 1777 aan de predikant
Jellis Beumer, maar toen die overleed verkochten diens erfgenamen op 4 juni 1787 de woning aan het echtpaar
Mr. G. de Wolff en J.W. Raedt.
Waarschijnlijk heeft dit echtpaar het huis wel bewoond maar dit wordt anders als zij het op hun beurt op 4 mei
1789 al weer verkopen aan het echtpaar H.J. Raedt Junior en E.A. Brass. De omschrijving van deze transactie
luidt: “Huijs, schuur, hoff en wheere tusschen de behuijsinge van den oud Burgemeester Raedt en A. Thomasson”. De
voornaam van de koper was Hendrik Jan.
De oud burgemeester Raedt was de vader van de koper, eveneens Hendrik Jan genaamd. Hij was getrouwd met
Ida van Oldenbarnevelt. Zij bewoonden het zeer grote huis op de Markt zoals op de afbeelding op de linkerpagina te zien.
Niet zo heel lang na deze transactie zijn beide ouders overleden, moeder op 11 december 1793 en vader op 30
september 1794.
Het echtpaar H.J. Raedt junior en E.A. Brass is toen in het grote huis gaan wonen. Dit kunnen we afleiden uit een
inwonerslijst van Lochem uit het jaar 1795. Op dit adres woonden toen elf personen waarvan drie meerderjarige manspersonen. In het in 1789 gekochte huis woonde toen niemand.
Hendrik Jan en Elisabeth Antonia waren op 23 oktober 1786 getrouwd en hadden in 1795 reeds vijf kinderen.
Hendrik Jan was koopman en de rest van de bewoners zal bediende zijn geweest.
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De volgende informatiemomenten zijn te vinden in de bevolkingsregisters van Lochem.
Het oudste register is dat van 1813, in het Frans geschreven.
Op nummer 165 wonen dan Hendrik Jan en echtgenote met vijf kinderen en vier bedienden. Op nummer 166,
het pand waar dit artikel over gaat, woont de familie Viëtor. Zoon Arnoldus Viëtor zal in 1818 trouwen met de
oudste dochter van Hendrik Jan, dan genoemd Ida Isabella Raedt van Oldenbarnevelt.
Deze toevoeging aan de achternaam is bij alle kinderen van Hendrik Jan doorgevoerd en zal er mee te maken
hebben dat dit de achternaam van hun oma was. Men vond dit misschien chique of het was onderscheidend
van anderen met de achternaam Raedt. Dat is niet te achterhalen.
Het pand werd toen dus daadwerkelijk bewoond.
Bij de volkstelling van 1829 wordt bij het desbetreffende huis vermeld: “winkelhuis Arendsen Raedt”. Het gaat
hier om een zoon van Hendrik Jan, Barthold Albert Gerard Arendsen Raedt van Oldenbarnevelt. Hij is winkelier
en woont elders op de Markt. Het huis wordt dan dus wel gebruikt maar niet bewoond. Hendrik Jan is dan in
1826 op 67 jarige leeftijd al overleden.
Dan volgt het register over de periode 1831 tot 1840, in deze periode vinden er ingrijpende veranderingen
plaats. De weduwe van Hendrik Jan Raedt, die in het grote huis, nu Markt 7, was blijven wonen, overlijdt op 17
mei 1835. Er was een aanzienlijke erfenis met veel onroerend goed. Uit deze nalatenschap verkopen de kinderen op 20 september 1836 het huis Markt 9 aan Jacob Levy Roos, slager te Lochem. En op 4 april 1839 wordt
nummer 7 met erf, stalling en tuin, groot 11 roe 30 el verkocht aan Mr. Antoni Christiaan Winand Staring van de
Wildenborch. Hij verwerft het voor zijn zoon Winand Carel Hugo die hierin zal gaan wonen. Deze laatste was op
12 juli 1838 gehuwd met Catharina Arnoldina Christina van Löben Sels.
5.De joodse familie Roos
We keren terug naar de woning Markt 9. In de koopakte van Jacob Levy Roos waren enkele bijzondere bepalingen
opgenomen. De omschrijving van de verkoop luidt namelijk als volgt:
Het huis en Erf staande aan de Markt binnen Lochem, met een daarachter staand Schopje en een stukje grond groot een
roede drie en tachtig el, lopende tot aan het planketsel, hetwelk ten laste van de koper van het huis waarin de overledene
heeft gewoond, verblijft. Zullende de koper van dit pand dadelijk na de gunning, de deur uitkomende op de opene plaats en

agter aan de vaald van het daar aanbelendende huis, moeten toemetselen. Gelijk mede de boog aan het Koetshuis, uitkomende in de Schuur van het belendende huis en naar die zijde eveneens glad doen rapen als de andere muur. Kunnende
echter de koper het glasraam boven de thans bestaande deur laten zitten ter erlanging van het nodige licht in de keuken,
ofwel op ene andere wijze aldaar een raam maken, mits in het oog houdende de hoogte bij de wet voorgeschreven.
Uit deze beschrijving kan wel worden opgemaakt dat de woningen Markt 7 en Markt 9 lange tijd min of meer een
geheel hebben gevormd, behorende tot dezelfde familie. Nu beide panden nieuwe eigenaren kregen was het zaak
om meer privacy voor de bewoners te bewerkstelligen.
Jacob Levy Roos heeft in Markt 9 een joodse slagerij gevestigd. Het waren orthodoxe joden en Jacob Levy was dus
een koosjere slager.

Collectie Historisch Genootschap

Jacob Levy, soms ook geschreven als Levie, was een zoon van Izak Levie. Deze laatste trouwde in 1792 met
Rachel Levie. In 1812, zij was toen al weduwe, moest iedereen een achternaam opgeven (voorschrift van Napoleon). Rachel koos toen de achternaam Roos. Izak Levie en Rachel dreven al een slagerij elders in Lochem, bij
het overlijden van Rachel in 1827 wordt haar beroep namelijk ‘vleeshouwster’ genoemd.
In het pand Markt 9 hebben drie generaties Roos, over een totale periode van ruim honderd jaar, het vak van
slager uitgeoefend. Na Jacob Levie Roos waren dat Izak Levie Roos en Samuel Roos. Deze laatste is met zijn drie
kinderen, zijn vrouw was in 1941 reeds overleden, op 28 mei 1943 omgekomen in Sobibor.
In een latere overdrachtsakte, als het over Samuel Roos gaat, is het volgende vermeld:
Erflater heeft niet over zijn nalatenschap beschikt, mitsdien zijn ingevolge de wet zijn enige nagelaten erfgenamen
zijn beide neven.
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Het pand Markt 9 in 1905. Op het bankje voor de gevel zit
Samuel Roos (foto uit het artikel van Albert Roos).
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Samuel is in algehele gemeenschap gehuwd geweest met Rachel Rozendaal.
De kinderen van dit echtpaar hebben ingevolge de wet tot hun enige erfgenamen nagelaten diezelfde neven en hun
oom, een broer van hun moeder, de toen nog in leven zijnde Philip Rozendaal.
De beide neven waren Albert en Jacob Roos, beide zoons van de broer van Samuel, Prof. Dr. Jacob Roos, overleden te Mauthausen op 7 oktober 1942.
Zij zijn reeds vóór de oorlog geëmigreerd naar Amerika.

De etalage uit de tijd van Even (foto collectie Historisch Genootschap)

Het is mooi dat Albert in Amerika zijn herinneringen aan Lochem heeft beschreven in een boekje “Reminiscences, my years in Holland 1914-1940”. Dit boekje is destijds vertaald door de heer Ernst Marsman.
Over het pand Markt 9 zegt Albert het volgende:
Het woongedeelte lag naast, achter en boven de winkel. Achter het winkelgedeelte lag de eetkamer, altijd donker,
er kwam alleen licht binnen via het winkelraam. Verder naar achter en naast de eetkamer lag de keuken.
De kleine mooie kamer lag naast de winkel en keek uit op de Markt. Achter de keuken lag de slachtruimte.
Deze situatie zien we terug op een foto uit 1905 volgens het genoemde artikel. Op het bankje zit Samuel
Roos.
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6.De naoorlogse jaren
De in het voorgaande hoofdstuk genoemde overdrachtsakte betreft de koopakte van Hermanus Rijswijk. Hij
kocht het pand in 1952 uit de nalatenschap van Samuel Roos. Hij kwam uit Oudewater en kreeg op 24 mei
1950 van de gemeente Lochem een vergunning tot ingebruikneming van woongelegenheid in het perceel
Markt 9. Aanvankelijk sloot hij een huurcontract met de eigenaars tot 30 juni 1955, maar toen in 1952 bleek
dat het object zou worden geveild besloot Hermanus over te gaan tot koop.
Het blijft nog onduidelijk wat er met de slagerij is gebeurd van 1943 tot 1950. We weten alleen dat daar Hendrikus Hermanus Even korter of langer huurder is geweest. Dat blijkt onder meer uit bijgaande afbeelding uit
de collectie van het Historisch Genootschap.
Hermanus Rijswijk heeft ongeveer 30 jaar de slagerij, onder meer met hulp van vrouw en kinderen, voort-

gezet. De indeling van het pand is door hen nooit echt gewijzigd. Met andere woorden, die was nog steeds
zoals Albert Roos het heeft beschreven. Uit een foto van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed uit 1963
valt dit ook wel af te leiden.
Wanneer echter in 1980 het pand wordt verkocht gaat dit rigoureus veranderen. De nieuwe eigenaren worden dan Bennie en Joke Sieverink. Zij betrekken de zogenaamde mooie kamer bij het winkelgedeelte zodat
de winkel nu de gehele breedte van het pand beslaat, en daarmee aanzienlijk wordt vergroot. De foto aan
het begin van dit artikel laat dit duidelijk zien.
7. Wat verder over het pand te zeggen valt
Het jaartal 1639:
Het lijkt er sterk op dat in de jaren 30 van de zeventiende eeuw Lochem geen gevaren meer van de Tachtigjarige oorlog te duchten had. Immers de stad begon in 1634 met de bouw van een nieuw stadhuis.
In 1638 werd door het kwartier Zutphen een nieuw richtershuis voor het zogenoemde Scholtampt gebouwd.
En in 1639 werd, eveneens door het kwartier Zutphen, de beschreven pastorie herbouwd of hersteld van
schade. Nu inmiddels voor bewoning van de predikant. Dit zijn dus eigenlijk alle drie overheidsinvesteringen.
Of er na de stadsbrand van particuliere zijde ook al werd ge- of herbouwd is niet bekend. Er is in ieder geval
geen jaartal uit die periode op enig pand overgeleverd.
De staat van het pand:
Of er vanaf het ontstaan van de parochie al een pastoorswoning is geweest, en zo ja of die dan op het perceel
Markt 9 heeft gestaan is niet na te gaan. De eerste vermelding die werd gevonden, en waarvan we mogen aannemen dat die Markt 9 betreft, is een schrijven van Sweder van Kervenheim als Vice-cureit (plaatsvervangend
pastoor) van de Lochemse parochie.

Hij vraagt, in een brief van november 1514 aan Deken en Kapittel der Collegiale Kerken van Sint Walburga
binnen Zutphen, aandacht voor de staat van de wedeme (pastoorswoning). Volgens hem hadden veel van de
soldaten die eertijds binnen Lochem gelegen waren grote schade en overlast aan de Lochemse huizen toegebracht, zo ook aan de wedeme.
Uit de geschiedenis van de Gelderse oorlogen blijkt dat Lochem in die jaren door de Habsburgers onder leiding
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Detail uit de tekening van de Markt in Lochem door Jan de Beijer uit 1743. Uiterst rechts is nog net een stukje van de
trapgevel van Markt 9 te zien.

21

van Maximiliaan van Oostenrijk is ingenomen geweest en dat aan soldaten onderdak moest worden verleend.
Sweder vraagt of het Kapittel twee of drie van haar heren naar Lochem wil sturen om de situatie te bekijken
en daarna een plan van herstel te maken.
We mogen aannemen dat Sweder op dat moment zelf de wedeme bewoonde.
Een volgende vermelding van de pastorie is te lezen in een regest van 1598
“Missive van die van Lochem aan het Hof ter ondersteuning van het verzoek van den sergeant majoor Fr. Balecky
(François Ballochi) om tegemoetkoming in de kosten van het opbouwen en het onderhoud van de pastorie aldaar”.
We zagen al eerder dat Ballochi in die tijd toestemming had gekregen het pand te bewonen omdat het tijdelijk leeg stond na bewoning door de laatste katholieke geestelijke.
Omdat hier ook het woord “opbouwen” wordt gebruikt zal het pand wel zwaar beschadigd zijn geweest, ook
nu als gevolg van oorlogshandelingen.
De monumentale status
In 1995 is Markt 9 op de Gemeentelijke Monumentenlijst geplaatst. Ten behoeve daarvan is het pand onderzocht. Hiervoor is niet alleen historisch beeldmateriaal bestudeerd, maar er zijn ook waarnemingen ter
plekke gedaan. In het artikel “Zeventiende-eeuwse bakstenen huizen in Lochem” (Land van Lochem, 2009),
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Het pand in 1963 (foto: G.J. Drukker, in opdracht van
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, nr.78526).

wordt hier verslag van gedaan: Boven de in Jugendstil uitgevoerde winkelpui van dit oude pand aan de
Markt prijkt een aantal cijferankers, die samen het jaar 1639 vormen. (…) Op de tekening, die Jan de Beijer
in 1743 van de Lochemse Markt maakte, is nog net een klein hoekje van de voorgevel van dit pand te zien,
een stukje van een stenen trapgevel met muuranker en stenen kruiskozijn met luiken. Duidelijk is hier sprake
van een voornaam huis te midden van de eenvoudige houten vakwerkhuizen elders aan de Markt. De voorgevel was vergelijkbaar met die van Bierstraat 2 uit 1638 (het vroegere Richtershuis, red). De zeventiendeeeuwse trapgevel is al in het begin van de negentiende eeuw verdwenen, zo laat een prent van de Markt uit
die tijd zien. De gevel is dan in blokverband gepleisterd, de trappen zijn weggenomen en het dak heeft aan

de voorzijde een schuin schild (wolfeind) gekregen. Eind negentiende eeuw is het voorhuis met een verdieping verhoogd en rond 1905 is de huidige winkelpui aangebracht. Bij al deze verbouwingen bleven delen
van het zeventiende-eeuwse huis intact, zoals in ieder geval de kapconstructie op het achterhuis en delen
van het muurwerk. Ook de in het steegje zichtbare rechter zijgevel is van hoge ouderdom. Op grond van de
afmetingen van de grote bakstenen die hier zijn toegepast en enkele andere bouwkundige details zou het
wel eens kunnen zijn, dat deze gevel veel ouder is dan 1639 en dateert uit de late zestiende eeuw. De zijgevel
(en misschien wel het hele huis) heeft dus waarschijnlijk de stadsbrand van 1615 overleefd en was daarmee
onderdeel van de oude woning, die oorspronkelijk door de katholieke geestelijken van Lochem werd bewoond
als “De Wheeme” bekend stond.
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Historisch Genootschap Lochem
Laren Barchem zoekt naar nieuwe
leden!
Geïnteresseerd in de geschiedenis van Lochem en omgeving? En vindt u het belangrijk dat
de verhalen en beelden van vroeger worden vastgelegd, verzameld en doorgegeven aan een
breed publiek? Steun dan het werk van het Historisch Genootschap Lochem Laren Barchem
of bezoek eens het documentatiecentrum van het HG, in de Veldmaat, Runmolenlaan 23 in
Lochem. Dat kan iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur of donderdagochtend van
10.00 tot 12.00 uur. Hier vindt u een uitgebreide bibliotheek over de geschiedenis van de stad
Lochem en de omliggende dorpen en buurtschappen, talloze historische foto’s, tekeningen en
nog veel meer, voor onderzoek, school of om zomaar eens wat rond te neuzen. De medewerkers van het HG helpen u graag verder. Kijk op de website van het HG wanneer dat in verband
met de Corona-maatregelen weer kan.

Lid worden van het Historisch Genootschap, gratis toegang tot de lezingen en genieten van het
tijdschrift Land van Lochem? Dat kan al voor 28,00 euro per jaar! Meldt u aan via secretaris@
hglochem.nl, via telefoonnummer 0653251407 of via het lidmaatschapsformulier op https://
www.hglochem.nl/nl/form/lidmaatschap.
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Het Genootschap geeft een mooi tijdschrift uit en heeft verder verschillende interessante
werkgroepen en ieder jaar een aantrekkelijk programma met boeiende lezingen en excursies.
Meer daarover vindt u op de website www.hglochem.nl.
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