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Het oudste Barchem moeten we dan ook niet op deze 
plek zoeken. Oorspronkelijk lag het kerngebied van de 
marke Barchem op de Barchemse enk. Het bestond in de 
middeleeuwen uit een krans van boerenerven tegen de 
westflank van de stuwwal, ten noorden van het huidige 
dorp. De grote enk is in de loop der tijd langs de ran-
den uitgebreid met verschillende kleinere kampen met 
boerderijen.  Ook was er een kleine kapel, vermoedelijk in 
de middeleeuwen gesticht vanuit de parochie Lochem, 
gelegen in de buurt van het nog steeds bestaande oude 
erf van boerderij Top aan de Enkweg. 

De huidige kern van Barchem is pas in de tweede helft 
van de negentiende eeuw ontstaan aan de doorgaande 
weg van Lochem naar Ruurlo, die in 1859 werd verhard. In 
1857 was bij de aansluiting van de 
Lochemseweg op de Ruurloseweg een tolhuis gebouwd 
en in 1860 werd op een perceel bij de kruising met de 
wegen naar Borculo en Zwiep een nieuwe hervormde 
kerk gesticht. Dat betekende een belangrijke impuls voor 
de vorming van een kleine kern, die in het begin vooral 
bestond uit wat lintbebouwing aan voornamelijk de 
Lochemseweg. 

In 1885 kreeg Barchem een eigen halte aan de tramlijn 
van Deventer over Lochem naar Borculo. Daardoor werd 
de mooie omgeving van het dorp ook voor het vreem-
delingenverkeer bereikbaar. Zo vestigden zich in en rond 
Barchem verschillende uitspanningen en hotels. In de 
late jaren 30 van de vorige eeuw werd een klein villapark 
aangelegd aan de zuidoostrand van het dorp.
In de bescheiden dorpskern herinneren verschillende 
gebouwen en objecten aan het verleden van Barchem, 
zowel uit de stichtingsperiode als uit later jaren. In deze 
bijdrage kan aan de hand van korte beschrijvingen van 
enkele van deze cultuurhistorische parels een korte rond-
gang door het dorp worden gemaakt1. 

1. Nederlands Hervormde kerk, Borculoseweg 2
Op 25 oktober 1860 werd de eerste steen van de kerk 
gelegd door mr. I.E.H. baron van Nagell tot Ampsen, 

voorzitter van de commissie tot vestiging van een

Hervormde Gemeente in Barchem. De feestelijke inwij-
ding van het bedehuis volgde bijna een jaar later, op 20 
oktober 1861. De kerk kwam te staan op de vijfsprong 
in het dorp en is daarmee een belangrijke blikvanger in 
het dorpsbeeld. De representatieve, in neogotische stijl 
uitgevoerde voorgevel, bekroond met een sierlijk klokken-
torentje, is gericht op de weg naar Lochem. Opvallende 
details zijn de spitsboognissen, de ingang met houten pa-
neeldeuren en de beide vensters met gietijzeren ramen. 
In 1924 is het interieur van de kerk ingrijpend gemoderni-
seerd en werden de zijgevels veranderd naar plannen van 
architect G.J. Postel. De verbouwing was nodig vanwege 
de slechte staat waarin de kerk toen verkeerde.

2. Oorlogsmonumenten, Borculoseweg
Voor de hervormde kerk staan twee monumenten ter 
herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. De Lochemse 
architect G.J. Postel is de ontwerper van de markante 
bank, die werd opgedragen “aan de boeren van het 
zuidelijke deel van Laren voor hetgeen zij deden voor 
hun landgenooten tijdens de jaren 1940-1945”, zo staat 
op de natuurstenen rand van de rugleuning te lezen.  De 
onlangs gerenoveerde bakstenen bank was één van de 
laatste ontwerpen van architect Postel, die in oktober 
1945 overleed. 
Vlakbij de herinneringsbank bevindt zich een tweede 
monument, een natuurstenen kolom waarop een kruis 
is geplaatst. Het monument eert acht personen, die in 
de oorlogsjaren om het leven zijn gekomen: Mr. A.C. van 
Dam, M.J. van Doorn, J.C.E. van Doorn-Vermeulen, J.H. 
Kessler, F.J. Nijhof, S.H. Schutte, W. Schutte en M. de Wit.
De beeldhouwer, graficus, schilder en glaskunstenaar 
Pieter Starreveld heeft het monument ontworpen. Star-
reveld, geboren in 1911, volgde zijn opleiding aan het 
Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs te Amsterdam 
en de Rijksacademie van Beeldende Kunst in Amsterdam. 
Ook kreeg hij les van de bekende Arnhemse beeldhou-
wer Gijs Jacobs van den Hof. Na de Tweede Wereldoorlog 
ontwierp Starreveld, die in het verzet had gezeten, vele 
herdenkingsmonumenten in Nederland. 

Korte wandeling langs monumenten en karakteristieke panden

Rondje bijzonder erfgoed in de kern 
van Barchem
CeesJan Frank

Deze bijdrage voert de lezer langs een aantal bekende en minder bekende historische plekjes in 
de dorpskern van Barchem. Het is een uitnodiging voor een korte wandeling in de omgeving van 
de monumentale “Barchkerk”, die sinds 1860 het fraaie middelpunt vormt van het kleine dorp.
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3. Bakkerij, Lochemseweg 1-3
In dit karakteristieke pand aan het begin van de Lo-
chemseweg is al sinds jaar en dag de bakkerij van de 
familie Jansen gevestigd. Oorspronkelijk zat hier Bak-
kerij Deeskes, die in 1934 door bakker Ab Jansen werd 
overgenomen. Al op de eerste werkdag ging de bak-
kerij in vlammen op, waarna herstel van een nieuwe 
winkel en de bakkerij volgde. In oorsprong dateert het 
pand uit circa 1920. Het werd toen gebouwd ter ver-
vanging van een eenvoudiger gebouw. Karakteristie-
ke elementen zijn de van de boerderijbouw afgeleide 
daken met “wolfeinden” (de afgeschuinde dakschilden 
boven de topgevels), de met “spekbanden” versierde 
bakstenen gevels en in het gedeelte aan de Lochem-
seweg de vensters met luiken en kleine ruitjes in de 
bovenlichten.

4. De Groene Jager, Ruurloseweg 2
De geschiedenis van de bekende uitspanning De 
Groene Jager gaat terug tot circa 1860. In 1925 
veranderde de naam na een verbouwing in Hotel 
Bosch. Nadat het hotel in 1945 door oorlogshan-
delingen verloren ging werden kort na de oorlog 
plannen gemaakt voor een nieuw hotel “In De 
Groene Jager” door architect J.D. Postma. Het de-
finitieve ontwerp dateert echter uit 1948 en is van 
de hand van de bekende architect J.F. Berghoef, 
in samenwerking met H. Klarenbeek. De opdracht 
voor het hotel “met winkel en feest- en vergader-
zaal” kwam van hotelier J. Bosch. Berghoef ont-
wierp een markant gebouw van twee bouwlagen 
met een flauw hellende kap in een mengvorm 
van traditionele en moderne stijlelementen. Een  

bijzonder element waren 
de grote tuimelramen in 
de zijgevel, nog te zien 
op oude foto’s van het 
hotel. Rechts voor was er 
oorspronkelijk een hoog 
en breed portiek. In De 
Groene Jager heeft in de 
loop der jaren veel ver-
anderingen ondergaan. 
Sinds 1966 is het hotel 
in handen van de familie 
Buurman.

5. Gereformeerde kerk, 
Beukenlaan 20
Rond 1863 vormde zich in 
Barchem een kleine ge-
De Groene Jager in de jaren 60

Rechts het pand van 
bakkerij Jansen, rond 
1940
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reformeerde geloofsgemeenschap, die aanvankelijk 
kerkte in een boerderij aan de Enkweg. In 1898 werd 
besloten tot de oprichting van een klein kerkgebouw, 
“De Hoeksteen”, aan de Beukenlaan. Het kerkje, dat in 
1899 in gebruik werd genomen is een ontwerp van 
architect Enklaar uit Ruurlo. In de loop van de vorige 
eeuw volgden twee uitbreidingen, de laatste in 1980. 
Het oorspronkelijke kerkje uit 1898-1899 is herken-
baar aan het zadeldak en de drie spitsboogvensters 
met roedenramen in de zijgevel, geplaatst in markan-
te topgeveltjes met steekkappen. De voorgevel heeft 
een bijzondere ingangspartij in neogotische stijl, met 
bakstenen sierlijsten en een deur met een spitsboog-
vormig bovenlicht.

6. Begraafplaats Beukenlaan
De fraaie begraafplaats aan de Beukenlaan dateert 
uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Op het 

historische terrein is veel te zien, zoals het mooie toe-
gangshekwerk, bestaande uit natuurstenen zuilvormi-
ge hekpijlers en een dubbel draaihek, bekroond met 
een urn met florale motieven, het karakteristieke baar- 
of lijkenhuisje en monumentale oude bomen. Tot de 
bijzondere graven op de begraafplaats behoren onder 
meer de 25 oorlogsgraven, verzameld op het Erehof. 
De 25 militairen die hier liggen begraven zijn afkom-
stig uit Australië, Nieuw Zeeland en het Verenigd 
Koninkrijk en sneuvelden tijdens oorlogshandelingen 
in de Tweede Wereldoorlog in en rond Barchem.
Het grafmonument van Maria Anna Cornelia Sickesz 
van Harlingen (1840-1907) valt op door de wit mar-
meren cartouche op de hardstenen grafzerk. Maria, 
sinds 1854 door erfenis in bezit van Kasteel De Cloese, 
trouwde in 1864 met mr. C.J. Sickesz, grondlegger 
van het Waterschap van de Berkel, lokaal, provinciaal 
en landelijk politicus. De kasteelvrouwe overleed 

in 1907, drie jaar na haar 
echtgenoot, voor wie 
aan de Zwiepseweg een 
herinneringsmonument 
werd opgericht. Naast 
Maria ligt haar vader, 
Marinus Ernestus van 
Harlingen, die in 1885 op 
De Cloese was overleden. 
Wie goed zoekt vindt op 
de Barchemse begraaf-
plaats nog enkele inmid-
dels zeldzaam wordende 
houten graftekens.

De Gereformeerde kerk aan de 
Beukenlaan

Detail van de grafsteen op het 
graf van mevrouw Sickesz-van 
Harlingen
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7. Hotel Meilink
In 1879 werd aan de weg naar Ruurlo, vlak achter 
de in 1860-1861 gebouwde Hervormde kerk, door 
de in Laren geboren Hendrik Jan Meilink een huis 
gebouwd. Het bleek een strategische plek, want een 
aantal jaren later stond Meilinks pand prominent 
langs de nieuw aangelegde stoomtramlijn, die van 
Deventer over Lochem en Barchem naar Borculo 
liep.  De tramlijn, die op 26 augustus 1885 in gebruik 
werd genomen, betekende voor Barchem een flinke 
impuls voor het vreemdelingenverkeer. Het huis van 
Meilink werd een belangrijke halteplaats aan de lijn 
en Hendrik Jan promoveerde tot “Halte Chef van de 
Geldersch Overijsselsche Stoomtramweg Maatschap-
pij”. “Station Barchem” heette het huis voortaan en er 
werd een heuse wachtkamer voor de tramreizigers 
ingericht. Ook konden toeristen er overnachten.  
“Hotel Meilink”  was een feit geworden. Er volgden 

verschillende uitbreidingen en ook in 1919 en in de 
jaren 30 vonden nog vergrotingen plaats, naar ont-
werp van architect G.J. Postel. Van 1933 tot 1995 was 
Hotel Meilink eigendom van de familie Semmelink. 
Daarna functioneerde het pand nog enkele jaren als 
horecagelegenheid onder de familie Feer. Jarenlang 
was Meilink een ANWB Bondshotel. Het werd aange-
prezen als een modern ingerichte accommodatie “met 
waterleiding en electrisch licht, lommerrijke tuinen, 
grenzende aan de dennenbosschen”, aldus een adver-
tentie van rond 1930. 
Na een ingrijpende verbouwing doet het voormalige 
hotel nu dienst als woonzorgcomplex.

8. Villapark Barchem
Al in 1932 waren in het grote bosperceel langs de Bor-
culoseweg twee fraaie woningen gebouwd naar ont-
werp van architect Postel. De opdracht voor één ervan 

Hotel Meilink aan het 
begin van de vorige 
eeuw

Schilderachtige landhuisjes aan de Sparrenlaan en de Dennenlaan in het Barchemse villapark
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(nr.13) kwam van H.J. Meilink, vermoedelijk van het 
aan dezelfde weg gelegen hotel. Nr. 11 draagt de pas-
sende naam “Dennenrode”. De bouw van de huizen 
was de eerste, onofficiële, aanzet tot de ontwikkeling 
van een bescheiden villapark in Barchem, waarvan de 
aanleg aan het einde van de jaren 30 op gang kwam. 
In de Larense gemeenteraad werd op 30 december 
1939 gedebatteerd over een mooie naam voor de 
centrale laan in het “Villapark”2. Uiteindelijk zou deze 
“Sparrenlaan” gaan heten. De andere laan in het ter-
rein tussen Bosrand, Borculoseweg en Soerinkweg 
kreeg de naam “Dennenlaan”. Vooral in de jaren 40 en 
50 werden in het  park enkele karakteristieke villa’s 
gebouwd. Zo bouwde Menno Beelaerts van Blokland 
(1913-1973), directeur van de Lochemse ABN-bank 
en bekend van zijn vele werk voor oudheidkundige 
verenigingen, musea en het Geldersch Landschap, er 
in 1948 zijn woning De Hemelhut aan de Sparrenlaan. 
Zelfs in de landelijke kranten waren in de jaren 40 en 
50 advertenties te vinden, waarin nieuw gebouwde 
landhuisjes in het Barchemse villapark te koop wer-
den aangeboden.

9. Zwiepseweg 1, bijkantoor gemeente Laren
De gevelsteen in de topgevel van dit markante 
gebouw herinnert aan de oorspronkelijke functie 
ervan: het was tot 1971, toen de samenvoeging van 
de vroegere gemeenten Lochem en Laren plaats 
vond, een bijkantoor van het gemeentehuis van La-
ren. De steen toont het Larense gemeentewapen en 
de drie “kernen” in het zuidelijke gedeelte van deze 
grote gemeente: Barchem, Zwiep en Boschheurne. 
De gemeente had naast het gemeentehuis aan de 
Ampsenseweg ook gemeentelokalen, bergschuren 
en dienstwoningen in Laren en Barchem. In 1938 
werd het gemeentelokaal in Barchem afgebroken. 
Het later aan de Zwiepseweg opgerichte gebouw is 
een mooi voorbeeld van een klein overheidsgebouw 
in de traditionalistische bouwstijl van de Delftse 
School, die in het midden van de vorige eeuw zo 
populair was. Kenmerken zijn de traditionele bouw-
vorm, de nadrukkelijk aanwezige pannendaken en 
het ambachtelijke materiaalgebruik en detaillering, 
zoals bakstenen gevels, houten roedenramen, luiken 
en gevelstenen.  

10. Borculoseweg 1
We eindigen de korte wandeling bij het 
oudste pand in de kern van Barchem, gele-
gen aan de vijfsprong, op de hoek van de 
Borculoseweg en de Zwiepseweg. Het huis, 
een voormalig boerderijtje, stamt uit het 
tweede kwart van de negentiende eeuw en 
bestond dus al voor het ontstaan van het 
dorp. In het verleden was er in het achter-
huis, het gedeelte dat nu nog herkenbaar 

Bijkantoor van de gemeente Laren, met de fraaie gevelsteen in de voorgevel

Ansichtkaart uit circa 1950, met links het “oudste huis van Barchem”.



23

Land van Lochem
 2016 nr. 2

is aan de lagere kap, een kleine deel, waarin en-
kele koeien werden gehouden. Het voorhuis is in 
de tweede helft van de negentiende eeuw gewij-
zigd en voorzien van nieuwe bakstenen gevels 
met markante gepleisterde “speklagen”, zoals de 
horizontale witte banden in het metselwerk wor-
den genoemd. Karakteristiek is de symmetrische 
indeling van de voorgevel, met de deur in het mid-
den en roedenramen met luiken aan weerszijden. 
De kleine ruitjes zijn niet origineel, oorspronkelijk 
hadden de ramen een 6-ruits verdeling. De top-
gevel wordt gesierd door een venstertje met een 

ojiefboogvormige bovenzijde. Een bijzonder en 
uniek detail van “het oudste huis van Barchem”.

Noten
1 De teksten in deze bijdrage zijn deels 
 gebaseerd op de Monumentengids Lochem,
 deel 8 in de reeks “Monumenten in 
 Gelderland”,verschenen in 2012.
2 Zutphense Courant, 2 januari 1940.


