Dit boek is mede tot stand gekomen door de welwillende medewerking van:
Arie Ribbers.
Hij heeft de enorme klus van de eindredactie van de tekst voor zijn rekening genomen.
Henk Braakhekke
Hij heeft een bijdrage geleverd aan het drukklaar maken van een aantal van de afbeeldingen.
Gerrit Stegeman
Hij heeft ons met name bijgestaan op het vlak van de sponsoring en financiën. (Met dank ook aan notariskantoor Tap en van Hoff )
Hans-Peter Helder (Toro vormgeving).
Hij heeft de opmaak voor zijn rekening genomen.
Het Historische Genootschap Lochem-Laren-Barchem
Het genootschap heeft een grote bijdrage geleverd door ons gebruik te laten maken van hun omvangrijke fotocollectie.
De werkgroep bestaande uit:
Albert Esselink, Ab Harkink, Evert Kamperman, Anton Langenberg, Jan Leijenhorst, Johan Saaltink.
Verder hebben een bijdrage geleverd:
Rikie Semmelink, Jan Bosch, Richard Klein Brinke, Janna ter Haar, Marian en Bennie Hengeveld en Ida Leijenhorst
en natuurlijk allen die bereid zijn geweest om foto’s en/of informatie ter beschikking te stellen. Ook zonder hen was deze uitgave
niet mogelijk geweest.
Als bronnen werden ook gebruikt:
Bevolkingsregister 1821, Naam-aanneming 1812. (te vinden op www.erfgoedcentrumzutphen.nl)
Huwelijksakten, 1811-1922 Laren Gld., geboorte- en trouwboeken Nederduits Gereformeerde Gemeente
Lochem, verpondingskohier 1772. (te vinden op www.genealogiedomein.nl)
Informatie personen. (te vinden op www.wiewaswie.nl)
Doop- en overlijdensakten. (te vinden op www.genver.nl)
Oude kranten. (zie www.delpher.nl)
Beschrijvingen van de buurtschappen. (zie het boek: Over Stad en Scholtambt Lochem)
Boerderijnamen. (zie het boek: Mens en land in de middeleeuwen, door B.H. Slichter van Bath)
Kadastrale altlas 1832, veilingboekjes van o.a. de Cloese, het Overlaar, Nettelhorst en de Wildenborch.
Afbeeldingen, foto’s van het Historisch Genootschap Lochem-Laren-Barchem en van inwonders van Laren-Zuid.
De recente foto’s van de beschreven boerderijen en huizen zijn gemaakt door ons werkgroeplid Anton Langenberg.
Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door Prins Bernhard Cultuurfonds , Hulpfonds de Berkel, Fonds 1819, Stichting Fonds A.H.
Martens Van Sevenhoven,
De Barchkerk, Oranje Fonds, Gemeente Lochem.

Alle (redactionele) informatie is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, maar de auteurs kunnen op geen enkele wijze
instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie en aanvaarden derhalve ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de informatie in dit boek.
Op de inhoud en vormgeving van deze site rust auteursrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud
en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de auteurs.
Eerste druk:
Oplage:
Drukker:
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600 stuks
Drukkerij Siebelink, Doetinchem

Barchem
Blik op de voormalige deelgemeente Laren-Zuid vanaf 1861
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Knap staaltje naoberschap
Barg-Heem, oftewel Barchem. Een kern binnen onze gemeente met zijn eigen geschiedenis. Maar als ik aan Barchem denk komt vooral het woord naoberschap in mij
op. Een hechte gemeenschap die elkaar helpt in voor- en tegenspoed. Waar vrijwilligerswerk hoog in het vaandel staat. De kerk uit 1861 op de vijfsprong vormt het
kloppende hart van deze hechte samenleving. Het is niet voor niets dat voor velen
Barchem een echt thuis is onder aan de (kale) berg.
Dit boek geeft een mooie inkijk in de Barchemse samenleving. De kerk, de pastorie,
de school, de buurtschappen en de kern, ze komen allemaal aan bod. Een tocht langs
oude boerderijen en woonhuizen geeft een schitterend beeld van het platteland van
vroeger. Een groot aantal boerderijen zijn gelukkig nog bewaard gebleven en anno
2020 is er ook in het dorp nog veel historie te vinden. Het maakt Barchem uniek in
zijn soort.
Een groot compliment voor de makers van dit boek en de vele vrijwilligers die hier
verder bij betrokken zijn geweest. Het is mooi om te zien dat dit geschenk voor de
inwoners van Barchem tot stand is gekomen dankzij de hulp van vele handen. Wederom een knap staaltje naoberschap!
Ik wens je veel kijk- en leesplezier.
Sebastiaan van ’t Erve
Burgemeester van Lochem
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Inleiding en verantwoording
‘Onder begunstiging van het schoonste weder’ verzamelden de ‘Commissie van Uitvoering’ en hun dames en genodigden (consulent en echtgenote, beide wethouders
van Laren en voorzitter kerkenraad Lochem) zich op 25 oktober 1860 bij ‘de Dolle
Hoed’. Vandaar ging het naar het met vlaggen versierde terrein aan de vijfsprong.

Daar overhandigde de Heer Lensink een fraai getooide truffel aan I.E.H. Baron van
Nagell, burgemeester van Laren, voorzitter van de Commissie en werd de eerste
steen gelegd van de kerk die bijna een jaar later, op zondag 20 oktober 1861, officieel
in gebruik werd genomen.
De kerk op de vijfsprong is beeldbepalend voor ons dorpsaanzicht en voor velen is
het naast de zondagse kerkgang ook de plaats van ontmoeting in tijden van lief en
leed. Oktober 2011 (150 jaar na de bouw van de kerk) werd daarom door de kerkgemeenschap uitgeroepen tot jubileum-maand. Dit werd gevierd door in en rond de
kerk feestelijke activiteiten te laten plaatsvinden.
Als eerste was er de feestelijke jubileumdienst op zondag 2 oktober, met een optreden van de Bargkapel. Er was een muzikale uitvoering van Crescendo en de
dansgroep Wiej Schotst Vedan. Verder een optreden van gemengd koor Encore, een
presentatie van de Vrouwen van Nu met een modeschow, een Bonte dinsdagavondtrein, een hobby- en talentendag, een jeugdmiddag, en nog vele andere activiteiten.
Ook werd in het kader van het jubileum een viertal wandel- en fietsroutes uitgedacht
door Henk Lubberdink. (Deze zijn nog steeds te downloaden via de website kerkbarchem.nl.)
150-jaar Kerk in Barchem is ook de aanleiding geworden om een boek samen te
stellen over de 150-jarige geschiedenis van het dorp Barchem. Want rond de kerk, de
pastorie en de school die in 1862 in gebruik werd genomen, ontstond in de loop van
de jaren een dorpskern, het huidige Barchem. Daarom werd er in 2012 een werkgroep samengesteld die deze klus op zich wilde nemen.
Als snel werd duidelijk dat dit geen eenvoudige taak zou worden. Een boek over
Barchem, goed. Maar wat hoort allemaal bij de gemeente Barchem?
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Moeten we uitgaan van de (Hervormde) kerkelijke gemeente Barchem? Dan lopen
de grenzen niet gelijk met die van de buurtschappen die bij Barchem horen. En dat
lijken in eerste instantie de buurtschappen Barchem, Bosheurne en Zwiep te zijn die
gezamenlijk kwamen met de wens van de bouw van de kerk.
Maar in de tijd van de stichting van de kerk hoorde
het grondgebied tot de gemeente Laren en werd
omschreven als Laren-Zuid.
Daarbij hoorden ook de buurtschappen Nettelhorst en Langen.
Uiteindelijk hebben we na lang wikken en wegen
ervoor gekozen om uit te gaan van het grondgebied van Laren-Zuid.
Ook andere keuzes moesten gemaakt worden,
vooral over het beschrijven van het buitengebied.
De aanvankelijke wens was om de bewonersgeschiedenis van alle boerderijen van de buurtschappen te beschrijven, maar dit bleek ondoenlijk.
Daarom is er voor gekozen om alleen die boerderijen en verdere bebouwing te beschrijven, die ten
tijde van de bouw van de kerk (1861) al bestonden.
Bij het onderzoek werden we geconfronteerd met het feit dat voor 1812 het veelvuldig voorkwam dat mensen bij verhuizing of huwelijk de naam van de boerderij
aannamen of meenamen. Waardoor dezelfde personen onder verschillende namen
bekend stonden. Zo wordt bijvoorbeeld Albert Groot Haselberg Albert Klein Haselberg als hij met zijn buurmeisje trouwt.
De familienaam of boerderijnaam werd vroeger vaak geschreven zoals die werd
uitgesproken. Dit veranderde in de loop van de tijd. Bijvoorbeeld de boerderijnaam,
Menkveld, Hof Minkvelt, Mingfelt.
Dit betekent dat er soms in het register iets verder gezocht moet worden om de
familienaam te vinden.
Het familienamenregister geeft de familienaam met daarachter de oude adresaanduiding van 1938. Via dit register kan de bladzijde gevonden worden waar de naam
besproken wordt. Daar wordt ook het huidige adres genoemd.
Toen we dit allemaal besproken hadden, gingen we aan de slag.
Taken werden verdeeld: er moesten foto’s gemaakt worden van deze boerderijen,
want van het buitengebied zijn niet veel oude foto’s bewaard gebleven. De bewoners moesten benaderd worden, gegevens opgediept uit archieven, teksten gemaakt.
Dat ging niet zomaar, want in iedere bijeenkomst van de werkgroep was er de
verleiding om elkaar de verhalen te vertellen van vroeger, van die en van die, vaak
ook hele persoonlijke belevenissen. Mede hierom hebben we ervoor gekozen om
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Het voormalige gemeentehuis van de gemeente Laren Gld in Ampsen. In 1971 is de
gemeente Laren samengevoegd met de gemeente Lochem. Barchem (Laren Zuid) werd zo
gemeente Lochem. In 2005 is er een samenvoeging geweest van de gemeente Lochem en
de gemeente Gorssel.
geen annekdotes en smeuiïge verhalen op te nemen (i.v.m. de privacy) maar ons te
beperken tot de bewonersgeschiedenis.
Iedere keer moesten we ons dwingen om naar de feiten, de gegevens terug te gaan.
En die gegevens kwam soms maar moeizaam boven tafel, mensen moesten vaker
bezocht worden en aangeschreven, om toch vooral maar de gegevens aan te leveren.
Uiteindelijk is het dit geworden, een boek over Barchem. Een begin eigenlijk nog
maar, want met het verschijnen van dit boek zullen er talloze andere gegevens boven
water komen, zullen er op- en aanmerkingen komen: “dit klopt niet, dat hoort er ook
nog bij, wisten jullie dan niet dat....”
Daarom hopen we dat het verschijnen van dit boek de aanleiding is om de verdere
geschiedenis completer te maken. Dit houdt in dat we iedereen oproepen om aanvullende gegevens aan te leveren over nog niet beschreven boerderijen en woningen van recentere datum.
Als werkgroep zien we bovendien enkele trends in onze samenleving, welke gemaakte keuzes rechtvaardigen, zonder hieraan een waardeoordeel te verbinden.
Allereerst de huidige ontwikkelingen in ons buitengebied. De functies Landbouw,
Natuur en Recreatie krijgen een andere relatie tot elkaar. De evolutie van ons platteland schakelt momenteel op naar een revolutie, welke velen pas achteraf in beeld
krijgen.
Voorheen landbouwafhankelijke families stoppen, al dan niet gedwongen, hun activiteiten en vertrekken. Hun plaats wordt vaak, al dan niet tijdelijk, ingenomen door
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mensen, die de drukte “an de verkeerde kante van den Iessel” ontvluchten. Problemen met bedrijfsovername zal dit beeld in de toekomst nog gaan versterken.
Vervolgens de digitalisering van onze samenleving. De jongste generatie groeit op met een om de
telefoon gekromde hand. Vloggers en influencers bepalen hun leefwereld. Bovendien komen drie generaties onder hetzelfde dak niet meer voor. Hierdoor blijven ze verstoken van verhalen over de nabije
geschiedenis van zowel familie, als omgeving. Vroeger werd dit automatisch opgepikt.
Samenvattend vinden we het meer dan gerechtvaardigd om de geschiedenis van het huidige
Barchem beschikbaar te hebben in boekvorm en online, voor nu en wellicht nog belangrijker voor later.
Komt u in het boek iets tegen dat niet klopt, hebt u aanvullingen, wilt u de geschiedenis van uw
boerderij/woning/vereniging ook vermeld zien, geef het via boekbarchem@gmail.com door. Dan
verwerken we dit en wordt de geschiedenis van Barchem nog completer. Wij hopen deze aanvullende
informatie dan te verwerken op de binnenkort te starten website www.oudbarchem.nl.

De werkgroep bestaande uit: v.l.n.r. Anton Langenberg, Johan Saaltink, Evert Kamperman, Albert Esselink,
Ab Harkink en Jan Leijenhorst.
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De kerk
Op 18 augustus 1859 namen 130 ‘hoofden van huisgezinnen’ het
initiatief tot het stichten van een zelfstandige Hervormde Gemeente
die zich afscheidde van Hervormde Gemeente Lochem.

De kern
Rondgang door de kern van Barchem. We gebruiken daarbij de
oude nummering en geven ook het huidige adres.

Rondgang door de buurtschappen
In dit hoofdstuk gaan we door de buurtschappen van Barchem.
Achtereenvolgens behandelen we Barchem, Boschheurne, Zwiep,
Langen en Nettelhorst.

Een globaal overzicht van de landbouw in Barchem vanaf 1850
In de jaren vóór 1850 was de landbouw in dit gebied nog zeer
kleinschalig. De ontwikkeling ervan kreeg nog weinig aandacht.
De landbouw was met name belangrijk voor de voedselvoorziening
van de plattelandsbewoners.
De boterfabrieken kwamen en gingen
De aanleiding voor het stichten van boterfabrieken was de noodzaak
tot verbetering van de concurrentiepositie.

Verenigingsleven in Laren-Zuid
Een overzicht van de bijdragen van de verenigingen zoals wij die,
op onze oproep, binnengekregen hebben.

Eind index Laren Zuid
Overzicht van alle benoemde bewoners in dit boek.

Adressen Laren Zuid
Overzicht van alle adressen van de in dit boek vermelde woningen.
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