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Herinneringen aan de oude 
vesting

Hoeveel er ook verdwenen  
is, het karakter van de oude  
vesting is toch niet hele-

maal verloren gegaan. De histo-
rische binnenstad van Lochem 
onderscheidt zich van de jongere 
buitenwijken door zijn ligging 
binnen de gedeeltelijk bewaarde 
grachtengordel en de wallen, 
die zijn beplant met oude bo- 
men. Het stadscentrum is compact 
en wordt bepaald door een eeu-
wenoud stratenplan met smalle 
bochtige straatjes, het centrale 
marktplein en de dichtopeenstaan-
de huizen rond de middeleeuwse 
Gudulakerk. Verschillende straat-
namen verwijzen naar de oude 
vestingwerken, zoals de Blau- 
we Torenstraat, de Walsteeg en 
de Noorder-, Zuider-, Ooster- en 
Westerwal.

De stad Lochem werd onder graaf 
Reinoud II in 1330 ommuurd, 
waarmee een belangrijke stap werd 
gezet in de stedenbouwkundige 
ontwikkeling: de grenzen van de 
stedelijke nederzetting werden 
definitief afgebakend, er kwam 
een strikte scheidslijn tussen “bin-
nen” en “buiten” de stad. Nu, bijna 
zeven eeuwen later is deze histo-
rische ruimtelijke ingreep ondanks 
het feit, dat poorten en muren al 
sinds mensenheugnis zijn ver-

dwenen, nog steeds allesbepalend 
voor het karakter van de Lochemse 
binnenstad1.

Over hoe de middeleeuwse vesting 
er oorspronkelijk heeft uitgezien is 
al veel gespeculeerd en gefanta-
seerd. Af en toe licht archeologisch 
onderzoek een tipje van de sluier 
op, maar onze belangrijkste bron 
blijft nog steeds het historische 

De middeleeuwse vesting Lochem in beeld
CeesJan Frank

In 1881 ging de Lochemse Blauwe Toren tegen de vlakte. Het was het laatste bovengrondse 
restant van de middeleeuwse vestingwerken, die Lochem eens omringden. Het gebouw, 
waarvan de oudste delen bestonden uit de restanten van een zware 14de-eeuwse muurtoren, 
verdween na 550 jaar trouwe dienst voorgoed uit Lochems stadsbeeld. Men beschouwde het 
monumentale bouwwerk als een sta-in-de-weg, een nutteloos relict uit het verleden, dat niet 
langer paste bij de moderne ontwikkelingen, die overal in het stadje waarneembaar waren. 
De toren had in de laatste eeuwen van zijn bestaan nog allerlei nuttige functies gehad, zodat 
voorlopig van sloop werd afgezien. Met de middeleeuwse muren, de drie stadspoorten en 
de andere muurtorens was het al veel eerder definitief afgelopen. Ze werden in de 17de en 
18de eeuw geleidelijk aan grondig gesloopt. Van de oorspronkelijke dubbele gracht werd 
de buitenste gedempt. De binnenste vestinggracht bleef intact tot in de jaren twintig van de 
20ste eeuw. In 1927 verdween de gracht aan de noordzijde van de stad en begin jaren dertig 
werd ter plekke van de zuidoostelijke gracht een moderne verkeersweg aangelegd. Wat 
nog resteerde van de vesting is in de jaren zestig gelukkig als rijksmonument beschermd.

Afb. 1. De stadswal in Lochem, door C. F. Roos, penseeltekening in de collectie 
van het Gemeentemuseum Arnhem, GM 9491. Sterk geromantiseerde voorstelling 
van de Lochemse gracht en walrestanten, vermoedelijk in de omgeving van de 
Smeepoort getekend. Rechts op de achtergrond is namelijk de windmolen te zien, 
die op de Oosterwal heeft gestaan. 

beeldmateriaal, waarop de vesting-
stad is vereeuwigd. Er bestaan ver-
schillende interessante oude kaar-
ten, stadsplattegronden en enkele 
historische prenten en tekeningen, 
die ons veel kunnen vertellen over 
de middeleeuwse stadsmuur en de 
latere veranderingen aan de verde- 
digingsgordel rond Lochem. Aan 
de hand van deze historische 
bronnen nemen we een kijkje in 
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de vestinggeschiedenis van Lo-
chem, waarin nu eens niet de vele 
oorlogsverwikkelingen centraal 
staan, maar alle aandacht uitgaat 
naar de vestingwerken zelf. We 
gaan terug naar de bouw van mu-
ren en poorten in de 14de eeuw en 
zullen zien hoe de vesting in de 
loop van de 16de en 17de eeuw 
enkele malen wordt aangepast aan 
de veranderingen, die zich binnen 
de krijgstechniek aandienden. In 
diezelfde 17de eeuw zette ook het 
verval in en kwam er een einde aan 
de sterke vesting.

De jonge stad wordt ommuurd
De nederzetting, die in 1233 van 
graaf Otto II stadsrechten ontving, 
was vermoedelijk vanaf de 9de of 
10de eeuw tot ontwikkeling geko-
men op een lichte verhoging in het 
landschap tussen de rivier de Ber- 
kel en het zuidelijk gelegen stuw-
wallandschap van de Lochem- 
seberg. De ligging bij een over- 
steekplaats in de Berkel en op 
het kruispunt van belangrijke 
wegen naar Zutphen, Deventer 
en Westfalen was strategisch. De 
oudste kern van Lochem moet naar 
alle waarschijnlijkheid worden 
gezocht rond de Gudulakerk en 
het gebiedje ten oosten hiervan. 
Het is niet ondenkbaar, dat deze 
oudste nederzetting in de loop 
van haar bestaan is voorzien van 
een eenvoudige omheining ter 
bescherming van bewoners en ge-
bouwen. Gedacht kan worden aan 
een aarden wal, versterkt met een 
houten palissade. Archeologisch 
onderzoek heeft echter tot dusver 
hiervoor geen bewijzen geleverd. 
De stadsrechtverlening aan de 
“villa Lochem” heeft mogelijk 
geleid tot nieuwe activiteiten om 
de jonge stad te versterken. G.B. 
Janssen acht het in zijn artikel 
“Lochem in het defensief” aan-
nemelijk dat na 1233 een begin is 
gemaakt met het graven van een 
gracht, het opwerpen van een wal 
en het plaatsen van een houten 
palissade met primitieve houten 
poorten2. Over de aanwezigheid 
van poorten wordt namelijk al 
vóór 1330 melding gemaakt, in 
het document waarin aan Lochem 
marktrechten worden verleend 
(1312). Het is in deze periode, de 

vroege 14de eeuw, dat aan de oud-
ste kern van de stad het marktge-
bied is toegevoegd3. Het westelijke 
deel van de huidige binnenstad 
is volgens F.F. Ambagtsheer een 
nog iets jongere uitbreiding. Op 
grond van verkavelingspatronen 
en een merkwaardige knik in de 
aansluiting van de Blauwe To-
renstraat en de Brouwhuissteeg 
op de Walderstraat veronderstelt 
hij, dat het stadsgedeelte rond de 
Walderstraat en de Vilderstraat een 
wat latere uitbreiding van de stad 
is, die voor 1330 nog niet binnen 
het stadsgebied was betrokken4. 
De westelijke begrenzing van 
het vroeg 14de-eeuwse Lochem 
legt deze auteur dan ook over 
de Blauwe Torenstraat. Bij de 
aansluiting van deze straat op de 
Walderstraat zou een poort kunnen 
hebben gestaan. 

De groeiende betekenis van de 
markthandel na 1312 maakte de 
Markt tot hét centrum van de 
handel in Lochem. Het plein werd 
in 1330 ook in ruimtelijke zin het 
centrum van de stad, toen het Wal-
derstraatgebied binnen de nieuwe 
ommuring werd getrokken, aldus 
Ambagtsheer. Nadere bestudering 
van het verloop van de Walder-
straat en de verkavelingspatronen 
kunnen er inderdaad op wijzen, 
dat dit gebied als een soort kleine 
“voorstad” is ontstaan door het 
uitzetten en bebouwen van perce-

len langs de oude uitvalsweg naar 
Deventer. 
De oudste stadsplattegronden
Zo kreeg Lochem in of kort na 
1330 zijn definitieve stenen om-
muring en dubbele grachten, die 
de burgers eeuwenlang voor onheil 
van buiten moesten beschermen. 
Middeleeuwse bronnen over de 
Lochemse stadsmuur zijn uiterst 
schaars. Hoe de vesting er onge-
veer uitzag in deze periode weten 
we vooral via enkele stadsplat-
tegronden uit de 16de en vroege 
17de eeuw, waarop de stad nog in 
zijn middeleeuwse gedaante staat 
afgebeeld. De vestingwerken zijn 
dan nog niet of nauwelijks gemo-
derniseerd. Bij bestudering van 
dit soort plattegronden moet altijd 
rekening worden gehouden met 
topografische onjuistheden, die 
er met opzet of door gebrek aan 
kennis over de werkelijke situatie 
in zijn geslopen. De oudste gete-
kende bron is de plattegrond, die 
Jacob van Deventer rond 1560 van 
Lochem maakte (afb.2).
Er zijn van deze tekening twee 
versies, één met weergave van al-
leen de vesting, het stratenplan en 
de belangrijkste gebouwen (kerk, 
klooster, hof en molen), de ander 
met een gedetailleerdere weergave 
van de bebouwing langs de straten. 
Op deze laatste tekening zijn ook 
de stenen stadsmuren wat beter 
uitgewerkt. Beide versies laten 
de volledig dubbele omgrachting 

Afb. 2. Plattegrond van Lochem door Jacob van Deventer, circa 1560. Origineel in 
Rijksarchief Gelderland, plattegrond nr. 32.
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Afb. 3. Lochems ontzet, 1582.

zien. Beide grachten waren getuige 
Van Deventer met water gevuld. 
De buitengracht werd gevoed door 
een aftakking naar de Berkel in de 
noordoosthoek van de omgrach- 
ting. Hoe de binnengracht aan 
zijn water kwam is niet helemaal 
duidelijk. Er zullen waarschijnlijk 
op één of meer plaatsen duikers of 
kleine verbindingskanaaltjes zijn 
geweest om ook de binnengracht te 
kunnen voeden. Een rudiment van 
zo’n verbindingkanaaltje is nog te 
zien op de kadastrale kaart uit de 
late 19de eeuw, waar de noordoos-
telijke gracht aan de buitenzijde 
een kleine uitstulping toont. 
Tussen beide grachten lag een 
smalle strook grond, waarschijn-
lijk een wal, opgeworpen met 
aarde afkomstig uit één van beide 
grachten. Van Deventer heeft over 
deze wal een pad getekend, dat toe-
gankelijk was via de bruggen bij de 
drie stadspoorten. Waarschijnlijk 
was het pad aangelegd om het on-
derhoud aan grachten en walkanten 
te vergemakkelijken. Direct aan de 
binnengracht grensde de stenen 

stadsmuur, die kort na 1330 in 
baksteen zal zijn opgemetseld. Bij 
graafwerkzaamheden zijn in het 
verleden regelmatig funderings-
resten van deze muur blootgelegd. 
Ze bleken te zijn gemetseld in een 
groot formaat baksteen (klooster-
moppen). G.Prop beweert, helaas 
zonder bronvermelding, dat de 
stenen voor de muren waren ge-
bakken van leem uit de Lochemse 
berg. De Wittewievenkuil zou van 
oorsprong dan ook een leemkuil 
zijn5. 

De drie stadspoorten
De belangrijkste elementen in 
de verdedigingsgordel waren de 
stadspoorten. Lochem had er drie, 
bij de toegangen tot de Smeestraat, 
de Molenstraat en de Walderstraat. 
Van Deventer duidt ze aan met 
de naam “porta”, maar is verder 
nogal onduidelijk in de weergave. 
De Smeepoort, die oorspronkelijk 
“Bergpoort” werd genoemd be-
zat een voorpoort. De stadsmuur 
werd verder op enkele plaatsen 
versterkt door muurtorens: één 

op de zuidoostelijke hoek van de 
vesting, één op de zuidwestelijke 
hoek en één op de noordwestelijke 
hoek. In de opening van de Blauwe 
Torenstraat staat de “Blauwe To-
ren” ingetekend. Halverwege de 
Blauwe Toren en de Smeepoort 
tekende Van Deventer nog een 
kleine muurtoren. Tenslotte is er 
nog een merkwaardig bouwwerk 
met torenspitsje te zien direct 
ten westen van de Molenpoort. 
Waarschijnlijk is ook dit een 
muurtoren. Opvallend is dat bij 
grote delen van de muren aan de 
oost- en de noordzijde torenachtige 
versterkingen ontbreken. Gezien 
de accuraatheid van Jacob van De- 
venter mogen we aannemen, dat 
deze er rond 1560 ook niet waren.
In 1582 werd Lochem door het 
Spaanse leger onder leiding van 
Francisco Verdugo belegerd. Deze 
historische gebeurtenis is aan het 
einde van de 16de eeuw op een 
prent vastgelegd (afb.3). Op deze 
tekening zien we de situatie, die 
Van Deventer al had getekend, wat 
gedetailleerder weergegeven, maar 
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er zijn ook duidelijke verschillen. 
Allereerst zijn de drie stadspoorten 
veel nauwkeuriger afgebeeld. De 
Smeepoort blijkt te bestaan uit 
een binnenpoort, opgenomen in de 
stadsmuur, en een buitenpoort die 
bij de buitengracht is geplaatst. De 
binnenpoort was een rechthoekig 
bouwwerk, afgesloten door een 
hoog schilddak. Dit dak is door Van 
Deventer in een blauwgrijze kleur 
weergegeven ten teken dat het met 
leien was gedekt. De Smeepoort 
had verder een hoge rondboog-
doorgang, waarschijnlijk met een 
omlijsting van grote natuurstenen 
blokken. Aan weerszijden van de 
poortdoorgang was er een klein 
venstertje en boven de doorgang 
bevond zich een uitkragend toren-
tje. De voorpoort was eveneens een 
eenvoudig rechthoekig gebouw 
met brede rondboogpoortdoor- 
gang, omgeven door natuurstenen 
blokken. Deze poort bezat vermoe-
delijk een zadeldak. Waarschijnlijk 
bevond zich tussen beide poorten 
een houten brug, waarvan een 
gedeelte kon worden opgehaald. 
Sterk vergelijkbaar met de Smee- 
poort was de Molenpoort, een een-
voudig rechthoekig bouwwerk met 
schilddak en brede rondboogpoort. 
Een voorpoort was hier evenwel 
niet aanwezig. Deze ontbrak vol-

gens de prent ook bij de Walder-
poort. Deze poort bestond uit een 
rechthoekig bouwsel met een za- 
deldak tussen zijtopgevels. Voor 
deze poort was er getuige de te-
kening een stenen brug met bogen 
over de binnen- en buitengracht. 
Alle poorten konden worden af-
gesloten door slagdeuren (dubbele 
draaideuren) en valhekken of ha- 
meien. In een memorie inzake de 
ontmanteling van de Lochemse 
vestingwerken, in 1628 opgesteld 
door de Staten-Generaal, deed men 
namelijk de aanbeveling de buiten-
ste tochtbruggen en de hameien te 
verwijderen en de slagdeuren te 
handhaven6. Via archiefstukken 
over de sloop van de poorten weten 
we ook, dat de poorten grotendeels 
uit baksteen waren opgetrokken. 
Zo kreeg de metselaar Hendrick 
in 1700 de opdracht van het stads-
bestuur om het metselwerk van het 
armenhuis te herstellen met behulp 
van bakstenen, die van de Molen-
poort afkomstig waren7.

Muren en muurtorens
De stenen muren zijn op de prent 
van Lochems ontzet wat anders 
weergegeven dan bij Van Deventer. 
De zuidelijke muur laat duidelijk 
een opzet met een gekanteelde 
weergang zien, waarachter de 

soldaten zich konden verschan-
sen. Via de openingen tussen de 
kantelen kon de vijand onder vuur 
genomen worden. Bij de muur 
langs de noordzijde van de stad is 
zo’n weergang met kantelen niet 
ingetekend. Misschien was deze 
inderdaad niet aanwezig, omdat 
de stadsmuur hier veel minder 
kwetsbaar was. Aan de noordzijde 
werd Lochem namelijk beschermd 
door niet alleen de dubbele gracht, 
maar ook door het lage, natte 
stroomgebied van de Berkel, die 
hier met verschillende armen aan-
wezig was. Daardoor was het voor 
vijandige troepen een vrijwel on-
begaanbaar gebied en had de stad 
van deze zijde niet zoveel gevaar 
te duchten.
Een laatste opvallend verschil met 
de oudere weergave van Van De- 
venter is de aanwezigheid van een 
groot aantal halfrond uitgebouwde 
muurtorens, niet alleen aan de 
zuidzijde, maar nu ook aan de oost- 
en noordzijde van de vesting. Het 
zijn over het algemeen brede, lage 
torens, aan de grachtzijde halfrond 
uitgebouwd en niet hoger dan de 
flankerende stadsmuur. Torenspit-
sen ontbreken. Alleen de toren ten 
noorden van de Walderpoort heeft 
nog een spitsje. De nieuwe torens 
zijn waarschijnlijk in de late 16de 
eeuw als rondeelachtige bouwsels 
aan de oude vestingmuren toege-
voegd. De bestaande torens wer-
den verlaagd. Deze ontwikkeling 
was het gevolg van veranderende 
krijgstechnieken door de komst 
van beter en zwaarder geschut, 
waardoor de bakstenen stadsmuren 
en de hoge spitse torens een stuk 
kwetsbaarder waren geworden. 
Bovendien konden op de lagere, 
spitsloze torens zwaardere kanon-
nen worden opgesteld. De Blauwe 
Toren onderscheidde zich van de 
andere versterkingen door zijn 
grotere omvang. Op de prent van 
het Lochems ontzet is op de toren 
een groot kanon zichtbaar.
Op de tekening is goed te zien, dat 
achter de muren een hoge wal was 
opgeworpen. Tenslotte moet nog 
worden gewezen op een merk-
waardige brugconstructie over de 
dubbele gracht aan de noordzijde 
van de stad. De brug vormde de 
verbinding naar een stuk land, dat 

Afb.4. “De Stad Lochem”, door Frans Berkhuys, gedateerd 1726. Berkhuys’ 
tekeningen blinken niet uit in betrouwbaarheid. Toch geeft zijn weergave van 
Lochem een redelijk beeld van de vervallen vesting in de eerste helft van de 18de 
eeuw, vlak voor de muren en torens werden gesloopt. 
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temidden van de Berkelarmen lag. 
Waarschijnlijk is hier de tijdelijke 
houten brug getekend, die de graaf 
van Hohenlo bij het ontzetten van 
de stad in 1582 liet bouwen om de 
Lochemse burgers van mondvoor-
raad te kunnen voorzien8. 

Veranderingen in het begin van 
de 17de eeuw
Van de belegering en inname van 
Lochem door de Spaanse veldheer 
Ambrosio de Spinola in 1606 is 
eveneens een gravure gemaakt 
(afb. 5-6).
Gezien de zeer sterke overeenkom-
sten is deze weergave waarschijn-
lijk grotendeels gebaseerd op de 
afbeelding van de belegering van 
1582. Dit is merkwaardig, want 
het is uit verschillende bronnen 
bekend, dat de vesting in 1605 in 
opdracht van Prins Maurits werd 
gerenoveerd door Albertus Me- 
tius, zoon van de Alkmaarse ves- 
tingbouwkundige Adriaen Antho- 
nisz. De aanbesteding vond op 17 
oktober 1605 plaats. De belang-
rijkste ingreep betrof het opwerpen 
van ravelijnen in de grachten ter 
hoogte van de drie stadspoorten. 
Een kleine ravelijn werd tegen-
over de Blauwe Toren aangelegd. 
Deze ravelijnen bestonden uit 
driehoekige aarden versterkingen, 
die rondom door grachten waren 

Afb. 5. Belegering en inname van Lochem door de Spaanse veldheer Ambrosio de 
Spinola in 1606. Deze prent is gebaseerd op de weergave van Lochems ontzet in 
1582 (zie afb. 2). 

Afb. 6. Detail van afbeelding 3. De 
Smeepoort met voorpoort, wordt 
geflankeerd door gekanteelde muren, 
waarachter soldaten zich verschanst 
hebben. 

omgeven. Ze waren via houten 
ophaalbruggen met de poorten 
verbonden. De voorpoort van de 
Smeepoort werd ten behoeve van 
deze aanpassing gesloopt. Verder 
zijn enkele van de oude, al eerder 
verlaagde muurtorens tot kleine 
driehoekige bastions veranderd, 
maar de middeleeuwse stadsmuur 
bleef grotendeels behouden. De 
nieuwe situatie is in 1609 vast-
gelegd door P. Giustiniano in de 
uitgave Delle guerre di Fiandra.9 
(afb.7).

De correctheid van deze prent 
kon worden aangetoond door ar-
cheoloog Ben de Graaf. Bij zijn 
onderzoek in de bouwput van 
het appartementencomplex op de 
hoek van de Walderstraat en de 
Mauritsweg in 2001 trof hij de 
restanten aan van een ravelijn, die 
was opgeworpen tussen de binnen- 
en buitengracht. In 2002 kwamen 
ook de overblijfselen van een 
houten ophaalbrug aan het licht 
bij graafwerkzaamheden voor de 
aanleg van een bergbezinkbassin 
op de Westerbleek. Deze werden 
door De Graaf geïdentificeerd als 
de resten van de ophaalbrug over 
de buitenste gracht10.
Na de kortstondige belegering van 
1606 nam de betekenis van Lo-
chem als vestingstad zienderogen 
af. Nog in hetzelfde jaar besloot 
Maurits om de steden Doetin-
chem en Lochem te ontmantelen, 
aangezien de vestingen Zutphen, 
Groenlo, Doesburg en Bredevoort 
voldoende werden geacht voor de 
verdediging van de Achterhoek. In 
of kort na 1607 vond tenslotte de 
verhuizing plaats van de in Lochem 
gelegerde compagniën naar Zut- 
phen en de verdeling van geschut 
en andere goederen over de maga-
zijnen in Zutphen en Doesburg. De 
vestingwerken werden niet langer 
onderhouden en raakten in staat 
van verval. Toen de bisschop van 
Munster in 1665 dreigde de Re-
publiek binnen te vallen werd nog 
een poging gedaan om de sterk ver-
waarloosde verdedigingswerken 
te herstellen, maar dit mocht niet 
meer baten. Nog in hetzelfde jaar 
werd Lochem door de Munsterse 
troepen ingenomen en geplunderd. 
Von Elverfeld, de nieuwe stadcom- 
mandant, liet de herstelwerkzaam-
heden aan de vesting voortzetten 
en ook na de overgave in decem-
ber 1665 aan Johan Maurits van 
Nassau, stadhouder van Kleef en 
opperbevelhebber van het Staatse 
leger, is nog aan het herstel ge-
werkt.
Uiteindelijk werd eind 17de eeuw 
besloten de vesting definitief te 
ontmantelen. De buitengracht en 
de buitenwerken werden dichtge- 
gooid en geslecht. Rond het mid-
den van de 18de eeuw verdwenen 
de stadsmuren en in 1800 werd 
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Afb. 7. De aangepaste versterkingen in 1609, door P. Giustiniano, in: Delle guerre di 
Fiandra, Antwerpen, 1609.
begonnen met de sloop van de 
Molenpoort11. Hoewel de stads-
poorten verdwenen, bleven de 
ophaalbruggen voorlopig bestaan. 
Bij de straatingangen werden 
wachthuizen gebouwd, waarvan er 
tegenwoordig nog één min of meer 
resteert. Het is het tegenwoordige 
horecapand op de aansluiting van 
de Zuiderwal op de Smeestraat, 
waar vroeger de bekende firma 
Swaters gevestigd was. In 1842 
werden de ophaalbruggen vervan-
gen door vaste stenen bruggen.

Oude afbeeldingen van de 
stadspoorten
Er bestaan twee tekeningen van de 
Walderpoort en de Molenpoort zo-
als deze er in het begin van de 17de 
eeuw zouden hebben uitgezien. 
De prenten zijn echter pas rond 
het midden van de 18de eeuw ge-
tekend door Jacobus Stellingwerf, 
die zich waarschijnlijk, met een 
hoge mate van vrijheid, heeft geba-
seerd op een bestaande afbeelding 
of één van de oude stadsplatte- 
gronden van Lochem. De weerge- 
geven situaties zijn daarom niet 
zo betrouwbaar. Beide tekeningen 
tonen de poorten en muren in staat 
van verval. Van de Walderpoort is 
de binnenpoort nog min of meer 
intact, maar van de buitenpoort is 
de bovenbouw ingestort (afb.9).
De poort zelf is weergegeven 
als een bouwwerk met zadeldak 
en een klein torenspitsje. Rechts 
op de tekening is een muurtoren 

Afb. 9. De Walderpoort (’t Walderpoor- 
tje) in 1607, in de 18de eeuw getekend 
door Jacobus Stellingwerf.

Afb. 8. De Molenpoort in 1607, volgens 
een 18de-eeuwse tekening van 
Jacobus Stellingwerf.

zichtbaar, waarvan het bovenste 
gedeelte is afgebrokkeld. Op de 
tekening van de Molenpoort is 
een eenvoudig poortgebouw met 
schilddak en rondboogdoorgang 
te zien, die sterke overeenkomsten 
vertoont met de situatie die via 
de oudere stadsplattegronden kan 
worden gereconstrueerd (afb.8). 
Links zien we een vrij grote ronde 
muurtoren met schietgaten. Dit 
moet één van de tot laag rondeel 
veranderde middeleeuwse vesting-
torens zijn geweest. Jan de Beijer, 
de bekende kunstenaar die in 1743 
Lochem bezocht en er de Markt en 
het stadhuis heeft getekend, moet 
ook de vervallen restanten van 
de middeleeuwse vestingwerken 
hebben gezien. Helaas vond hij 
ze niet de moeite waard om ze op 
tekening vast te leggen. Zijn weer-
gave van de stad, gezien vanaf de 
Paasberg, toont geen spoor meer 
van de vroegere omwalling, maar 
wel het vele groen van de lom-
merrijke stadswandeling die in de 
18de eeuw rond de grachten was 
aangelegd. 
 
De Blauwe Toren
Een van de belangrijkste schakels 
in de Lochemse stadsmuur was 
de Blauwe Toren. Deze stond op 
de zuidwestelijke hoek van de 
vesting, bij de ingang van de tegen-
woordige Blauwe Torenstraat. Het 
bolwerk, dat ook wel bekend stond 
als het ’s Lands Huys, had niet al-
leen militaire betekenis, maar dien- 

de ook als stadsgevangenis, ge- 
rechtshuis en administratief cen-
trum12. De “Schultis binnen en bui-
ten Lochem” had er volgens Prop 
zijn zetel13. In de 19de eeuw werd 
het pand verbouwd tot Franse kost-
school voor meisjes. Na verhuizing 
van de school naar de Nieuwstad 
(Celebes) in 1867 diende de Blau- 
we Toren nog enkele jaren als 
huurwoning en als wees- en zie-
kenhuis. In 1881 viel het doek 
voor het enige overblijfsel van de 
middeleeuwse ommuring en werd 
de Blauwe Toren geheel gesloopt. 
Hoe de Blauwe Toren aan zijn 
naam kwam is niet met zeker-
heid bekend. Misschien verwijst 
de naamgeving wel naar het ma-
teriaal, waarmee de buitenzijde 
van de toren mogelijk geheel of 
gedeeltelijk was bekleed, hard-
steen, dat ook wel bekend stond 
als “blauwe” of “grauwe” steen. 
Ook kent het middelnederlands het 
woord “blouwen” in de betekenis 
van ranselen of afrossen. Dat zou 
goed kunnen passen bij één van 
de functies: in de kelders van de 
Blauwe Toren bevond zich de be-
ruchte stadsgevangenis, waarin ge-
vangenen, met kettingen geketend 
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Afb. 11. Dwarsdoorsnede van de 
Blauwe Toren, in 1782 getekend door 
W. van Ommeren. Deze tekening be- 
hoort bij een set ontwerptekeningen in 
het Archief van de Gelderse Rekenka- 
mer, inv. nr. 1662, kaartnr. 290, blad 3. 
Duidelijk is te zien, dat de muren van de 
verdieping een stuk minder dik zijn dan 
van het kelderniveau. Alleen dit onder- 
ste gedeelte was nog een restant van 
het middeleeuwse verdedigingswerk. 
Aan de grachtzijde (links) was het 
muurwerk gefundeerd op palen. In de 
dwarsdoorsnede van de kap is een 
zogenaamd dekbalkjuk getekend, een 
kapconstructie die op sommige 17de- 
en 18de-eeuwse huizen in de binnen- 
stad van Lochem ook nog voorkomt.

aan de zware muren, bepaald niet 
zachtzinnig behandeld zullen zijn.  
Helaas zijn van de Blauwe Toren 
voor zover bekend nooit foto’s 
gemaakt. We kunnen ons echter 
een goed beeld vormen van het 
gebouw aan de hand van enkele 
opmetings- en ontwerptekeningen, 
die aan het einde van de 18de en 
het begin van de 19de eeuw wer-
den gemaakt, toen het pand werd 
verbouwd (afb.10-12). De oudste 
tekeningen zijn in 1775 en 1782 
gemaakt en betreffen ontwerpen 
voor de verbouwing van de gevan-
genis in de Blauwe Toren, gemaakt 
door W. van Ommeren14. Het forse, 
geheel stenen gebouw grensde aan 
de zuidzijde direct aan de gracht. 
Het had een rechthoekige platte-
grond, waarvan de zuidoostelijke 
hoek was afgerond. De halfrond-
lopende muur was binnen de 
kelderverdieping verder te volgen 
(afb.10). De kern van het gebouw 
bestond dan ook uit een halfronde 
muurtoren met zeer dikke muren, 
waarvan aan het einde van de 
18de eeuw alleen de overwelfde 
onderbouw was overgebleven. 
Deze toren moet naderhand in 
westelijke richting zijn uitge-
breid met een rechthoekige uit- 
bouw, die eveneens zeer dikke 

muren bezat en een aantal getra-
liede vensters. Het is niet helemaal 
duidelijk of deze uitbreiding pas in 
de 18de eeuw plaats vond of al veel 
eerder werd uitgevoerd. Zowel de 
koepelkelder in de oude toren als 
de onderbouw van de uitbreiding 
bevatten arrestantenruimten. De 
bovenbouw, die veel dunnere mu-
ren bezat, had in voor- en achter-
gevel een aantal grote vensters met 
schuiframen (afb.12). In deze bo-
venbouw bevond zich de woning 
van de cipier, die bestond uit een 
grote kamer met schouw en een 
kleine slaapkamer, beide met bed-
steden. Verder was er een centrale 
gang met trappen naar de kelders 
en de zolder, en in het westelijke 
deel een grote “Exsamijneer Ca- 
mer”. Deze had een grote schouw 
tussen wandkasten tegen de wes-
telijke zijgevel. Aan de grachtzijde 
was er een uitgebouwde privaatko-
ker. De voorgevel aan de “stads-
zijde” bezat een ingang, die bereik-
baar was via een hoge gemetselde 
trap met ijzeren leuningen. Ten-
slotte bezat het bouwwerk een 
hoog schilddak met schoorstenen 
op de nokeinden en twee dakkapel- 
len op het dakschild boven de 
voorgevel.
De opmetingstekening maakt ver-

der melding van een langwerpige 
kelderruimte buiten de Blauwe To-
ren, aansluitende op de stadszijde 
van de toren. Op de tekening staat 
geschreven, dat deze “voorste ge- 
vangenkelder” moest worden weg-
gebroken. 
Aan de hand van deze gegevens 
kunnen we concluderen dat van 
de oorspronkelijke Blauwe Toren, 
zoals die vermoedelijk in de 14de 
eeuw als muurtoren werd gebouwd 
in de 18de eeuw slechts de half-
ronde onderbouw met koepelge-
welf over was. De bovenbouw 
met spits, zoals ingetekend op de 
oudste stadsplattegronden, is waar-
schijnlijk al in de late middeleeu-
wen verdwenen uit militair-stra-
tegische redenen. De toren raakte 
uiteindelijk deels ingebouwd in 
een groter gebouw, zoals dat aan 
het einde van de 18de eeuw op 
tekening werd gezet. In 1825 werd 
dit gebouw, dat inmiddels als meis-

Afb. 10. Plattegrond van het kelderniveau van de Blauwe Toren in Lochem. Het 
betreft blad nr. 1 van een ontwerp tot verbouwing van het gebouw, getekend door 
W. van Ommeren, circa 1782. In het linker gedeelte van het gebouw is duidelijk de 
halfronde waltoren te herkennen. Het waarschijnlijk wat jongere gedeelte herbergt 
twee cellen (Archief Gelderse Rekenkamer, inv. nr. 1662, kaartnr. 289, blad 1).
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Afb. 12. Voor- en achterzijde van de Blauwe Toren, eind 18de eeuw. Vermoedelijk 
betreft het de weergave van de bestaande toestand, vlak voor de verbouwing 
van 1782 naar plannen van W. van Ommeren. Bij de verbouwing werd niet alleen 
het interieur veranderd, maar ook de voorgevel. De ingang werd naar het midden 
verplaatst en er is een venster bijgemaakt. Bovendien werd het gebouw enigs- 
zins verhoogd (Archief Gelderse Rekenkamer, inv. nr. 1662, kaartnr. 288, blad 1).

jesschool in gebruik was genomen, 
nogmaals verbouwd en enigszins 
vergroot. Vijf jaar later volg-

de opnieuw een bescheiden uit- 
breiding. Bij rioleringswerkzaam- 
heden in 1999 kwamen restan-
ten van de fundamenten van het 
gebouw tijdelijk bloot te liggen. 
Lochems laatste bolwerk deed nog 
één keer van zich spreken15. 

Tenslotte
Misschien wel juist doordat de 
middeleeuwse vesting tot op de 
laatste steen is afgebroken, heeft 
de Lochemse stadsmuur altijd 
veel tot de verbeelding gesproken 
(afb.13). Tijdens de festiviteiten 
rond het 700-jarig en 750-jarig 
bestaan van Lochem als stad in 
respectievelijk 1933 en 1983 ver-
rezen replica’s van de stadspoor-
ten aan de ingang van de Smee-, 
Molen- en Walderstraat. In 1933 

werd op de Markt het middel-
eeuwse Lochem nagebootst in een 
door gemeentearchitect Wessels 
ontworpen decor van trapgevelhui- 
zen, een stuk stadsmuur met poort 
en een raadhuis. Ook in de grootse 
optochten in deze jubileumjaren 
werd de herinnering aan Lochems 
vestingverleden opgeroepen. Toen 
in 1932 opnieuw een gedeelte van 
de stadsgrachten moest worden 
gedempt voor de aanleg van een 
verkeersweg, kwam er van ver-
schillende kant veel protest. Tever-
geefs, maar de Lochemers hebben 
zich nooit helemaal verzoend met 
het verkeer, dat nu over de plek 
van de stadsgracht raast. Velen 
koesteren nog altijd de wens, dat 
er ooit weer grachtwater stroomt 
romdom de hele stad. 

Afb. 13. Deze tekening werd door G. Prop in 1931 gemaakt op basis van de 16de- en 17de-eeuwse stadsplattegronden en geeft 
een goede voorstelling van de stad Lochem in de late middeleeuwen. Bij de viering van het 700-jarig stadsrecht in 1933 werd 
het middeleeuwse Lochem tot leven gewekt in onder andere een gedetailleerde maquette en bijna levensgrote replica’s van de 
Smeepoort en het middeleeuwse raadhuis en woonhuisgevels op de Markt.
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Tenzij anders vermeld zijn de afbeeldingen afkomstig uit de collectie Frijlink-Spronk en de foto- en tekeningencollectie 
van het Historisch Genootschap Lochem Laren Barchem.

Gaat u een lichtje op?
Tijdens de verwerking van het fotomateriaal uit de Frijlink-Spronk collectie komt de archiveringswerkgroep 
regelmatig afbeeldingen tegen waar geen beschrijving bij is. Dat is jammer, want wie weet welke interessante 
informatie daarin verborgen ligt.
Wij roepen daarom uw hulp in. In elke aflevering van Land van Lochem zullen wij een of meer van die af-
beeldingen plaatsen. Mocht u over onderstaande foto iets kunnen vertellen, meld het ons!


