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“De eerste Jood van Lochem” 

Gottschalk von Recklinghausen1

Eddy ter Braak

In het Utrechts Archief bevinden zich 49 pandbrieven2 en één vrijgeleidebrief3 uit de periode 
1332 – 1349. Ze zijn afkomstig van de Joodse geldhandelaar Gottschalk von Recklinghausen4 
“ende siinre gheselscap juden”. Twee van de pandbrieven zijn voor Lochem interessant. In de eer-
ste staat vermeld: “godschalco de reckclinchusen juda còmorana in Lochem”5. Dat wil zeggen, dat 
Gottschalk von Recklinghausen verblijf hield in Lochem (de pandbrief van 24 augustus 1332). In 
de tweede pandbrief (2 mei 1333) gaat het om een lening, die een vijftal Lochemse burgers6 bij 
Gottschalk von Recklinghausen had afgesloten onder toeziend oog van Lochemse schepenen (zie 
de afbeelding hieronder). Mogelijk gaat het bij dit charter (brief op perkament) om de oudste nog 
bestaande oorkonde, die in de stad Lochem zelf werd uitgeschreven7.

Dat al rond 1332 een Joodse geld-
handelaar in Lochem verbleef 
mag bijzonder genoemd worden. 
S. Laansma noemt in zijn boek De 
Joodse gemeente te Borculo, omvat-
tende Borculo, Eibergen, Groenlo, 
Lochem, Neede en Ruurlo Gottschalk 
von Recklinghausen zelfs “de eerste 
Jood van Lochem”. 
Mozes Heiman Gans laat ons in 
zijn Memorboek8 weten, dat de 
Hebreeuwse aantekeningen ach-
terop deze pandbrieven de oudste 
Hebreeuwse handschriften zijn van 
ons land. Het zijn aantekeningen van 
Gottschalk of van de andere leden 
van zijn groep.

Lochem was zo goed als zeker niet de permanente verblijfplaats van Von Recklinghausen. Het was in die tijd de 
gewoonte dat Joodse geldschieters degenen die geld van hen wilden lenen, zelf opzochten. Daarvoor legden 
ze, als het nodig was, grote afstanden af. Van Straatsburgse Joodse kredietgevers is bekend, dat zij verbindingen 
onderhielden tot in Engeland9. Von Recklinghausen zal naar onze streken gekomen zijn, omdat hij te weten was 
gekomen dat er hier behoefte was aan het kunnen lenen van geld in grotere hoeveelheden. Anders zou Von 
Recklinghausen, die een rijke geldhandelaar moet zijn geweest, de reis hierheen niet hebben gemaakt.

Samenwerking
Uit het pakketje pandbrieven blijkt, dat Gottschalk van Reckling-
hausen hier de eerste jaren alleen heeft gewerkt (van 1332 tot 
1346) en daarna wisselend alleen of samen met andere Joodse 
geldhandelaren. Door met andere Joodse geldhandelaren samen 
te werken, kon een kredietgeversconsortium (nu noem je zoiets 
een bankiersfirma) worden gevormd. Hierdoor konden grotere 
bedragen worden uitgeleend en kon het uitleenrisico meer 

worden gespreid. Tot het consortium van Von Recklinghausen behoorden ook twee vrouwen, onder wie Gott-
schalks dochter Hanna10. Het schijnt in Joodse kring in die tijd niet ongebruikelijk te zijn geweest, dat vrouwen 
zelfstandig het beroep van geldhandelaar uitoefenden. Hanna sloot niet alleen samen met haar vader contrac-
ten af, maar ook samen met andere leden van het consortium. Eén van de compagnons, Leo van Münster, sloot 

Figuur 1 De pandbrief van 02-05-1333, waarin 5 Lochemse burgers een lening bij 
Gottschalk von Recklinghausen aangaan ten bedrage van 4 1/2 Mark voor de tijd van 
12 weken.

Handschrift van Gottschalk von Recklinghausen 
op de achterkant van één der pandbrieven (uit het 
Memorboek van Mozes Heiman Gans).
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in onze omgeving ook vaak zelfstandig leencontracten af, alleen of samen met één van de anderen, bijvoor-
beeld met Hanna, de dochter van Gottschalk.
Het oosten van ons land (tot Zwolle en Deventer) vormde waarschijnlijk de noordwestelijke rand van het 
werkgebied van Gottschalk von Recklinghausen en zijn groep. Het kerngebied werd gevormd door het Duitse 
Rijnland en Westfalen. 
Het is opvallend, dat Von Recklinghausen en de andere leden van zijn consortium tijdens hun verblijf in 1349 
in ons land ineens van de aardbodem lijken te zijn verdwenen. Na 1349 is er niets meer over de groep of over 
individuele leden terug te vinden. Ze zouden het slachtoffer kunnen zijn geworden van de Zwarte Dood11. Niet 
dat die pestepidemie hen rechtstreeks getroffen zal hebben. Het lijkt er meer op, dat zij het slachtoffer zijn ge-
worden van de golf van Jodenhaat, die met de Zwarte Dood gepaard ging, of van geldleners die op die manier 
van hun schulden af probeerden te komen. Maar daarover later meer.

Joden in Middeleeuws Europa
Door de diaspora12, die in het huidige Israël ten tijde van het Romeinse Rijk begon, hebben de Joden zich 
over de wereld verspreid. Een deel van hen trok naar Europa. Tijdens het bewind van Julius Caesar was er al 
sprake van Joodse aanwezigheid in gebieden langs Rijn en Maas. Er zijn verslagen van Joodse gemeenschap-
pen in Frankrijk en Duitsland (o.a. in Keulen, Trier en Mainz) uit de vijfde eeuw, en nog vroeger waren er al 
Joodse gemeenschappen in Spanje. De Joden werden in West Europa niet echt geaccepteerd. Ze werden 

slechts getolereerd, omdat men ze nodig had. Het niet 
geaccepteerd worden kwam voornamelijk door de hou-
ding van de Katholieke Kerk ten opzichte van de Joden. 
De Kerk zag hen als vijanden van het christelijk geloof. Zij 
hadden Christus aan het kruis gebracht, was de heersende 
gedachte. Dat leidde er o.a. toe, dat op het Tweede Conci-
lie van Orléans in 533 werd bepaald, dat joods-christelijke 
huwelijken verboden werden. En tijdens het Derde Con-
cilie van Orléans in 538 kwam het zover, dat het de Joden 
verboden werd zich tijdens de Paasweek in het openbaar 
te vertonen. En wanneer ze zich wel mochten vertonen, 
dan moesten ze een kenmerk dragen: een gele lap aan of 
een gele cirkel op hun kleding of een gele puntige hoed 
op het hoofd van de mannen. De eerste beroepsverboden 
voor Joden werden ingevoerd na het Concilie van Mâcon 
in 581.
Gedurende de regeringsperiode van Karel de Grote en 
van diens zoon Lodewijk de Vrome, de periode van ca. 

800 tot 840, ontstond er een tijdlang een betere situatie 
voor de Joden. Zij mochten hun geloof weer vrij belijden, 
synagogen bouwen, grond bezitten, handel drijven en ook 

openbare ambten bekleden. Karel en Lodewijk voerden een pragmatisch beleid. Een klein deel van de Joden 
had door de vroegere beperkingen emplooi gevonden in de handel en geldhandel13 en bleef dat doen. Het 
keizerrijk had geld nodig en de Joodse geldhandelaren konden dat leveren. Bovendien kwamen de handels-
contacten en talenkennis van de Joodse handelaren goed van pas in de diplomatie. Ze werden ook gewaar-
deerd als mensen die goede contacten onderhielden tussen de Karolingische samenleving en belangrijke 
handelscentra in het Midden Oosten, Indië en China.
In de tiende eeuw raakte het Karolingische rijk echter in verval en uiteindelijk ook versnipperd. De ruilhandel 
maakte ondertussen langzamerhand plaats voor de geldeconomie. De Joden kregen weer  meer te maken 
met beperkingen, die hen werden opgelegd. Zo werden zij weer uitgesloten van overheidsfuncties, mochten 
geen grond meer bezitten, of lid worden van de gilden. Daardoor werden de hier levende Joden weer terug 
gedrongen in bestaansmiddelen als venten, repareren, handel in tweedehands goederen, geldhandel en 
medische praktijken. Met de geldhandel en medische praktijken hield zich echter maar een klein deel van de 
Joden bezig. De meeste Joden in onze streken leefden  aan de rand van de maatschappij. 
In 1179 werd de handel in geld nog sterker in de richting van de Joden gestuurd door het verbod van de 
Katholieke Kerk14 om rente te vragen bij het uitlenen van geld aan een ‘medebroeder’. Omdat de Joden niet 
als medebroeders werden gezien, mochten zij dat dus wel. Dat gold ook voor de Lombarden15. Zij waren 
weliswaar christenen, maar zij werden ook, doordat zij zich eveneens met de geldhandel inlieten, als buiten-
staanders gezien en als zodanig behandeld. 

Een Christen komt geld lenen bij een Jood, in een uitgave 
van Cicero’s De officiis, Augsburg, 1531
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Joden liepen in christelijk Europa vaak tegen conflic-
ten aan met degenen onder wier macht zij stonden. 
Aangezien zij, met de Lombarden, de enige mensen 
waren die geld uitleenden tegen rente (woeker-
rente), konden sommige Joden zich tot prominente 
financiers ontwikkelen. Tot hun leedwezen zagen 
de christelijke heersers dat de Joden geleidelijk aan 
de hele geldmarkt beheersten. Dat versterkte de 
negatieve kijk op de Joden onder de bevolking. Ze 
werden al als schuldig aan de kruisiging van Jezus 
beschouwd en daar kwam de ergernis bij om de 
hoge rentes die ze vroegen en de afgunst met be-
trekking tot hun rijkdom. Door de machthebbers, die 
vaak grote bedragen van de Joden hadden geleend, 
werd de negatieve kijk op de Joden nog al eens 
gebruikt om een hetze op te wekken. Dat leidde dan 
vaak tot vervolging van de Joden. Ze werden gedood of verbannen (met achterlating van hun bezittingen). De macht-
hebbers waren zo van hun schulden verlost en konden zich ook nog eens verrijken door zich de bezittingen van de 
gedode of verjaagde Joden toe te eigenen. 
Wat men meestal niet zag, was dat, zoals eerder vermeld, slechts een klein deel van de aanwezige Joden zich met die 
verwenste geldhandel bezig hield. Zij waren het die rijk werden en afgunst opwekten. Terwijl de grote meerderheid van 
de lokale Joden een marginaal bestaan leidde.

Het vervolgen van Joden bereikte zijn eerste piek tijdens de 
Kruistochten. In de Eerste Kruistocht (1096) werden bloeiende 
Joodse gemeenschappen langs de Rijn en de Donau volko-
men vernietigd. Dit alles was het gevolg van een oproep van 
Godfried van Bouillon om op weg naar het Heilige Land eerst 
het bloed van Christus in eigen land te wreken. In de Tweede 
Kruistocht (1147) werden de Joden in Frankrijk in groten getale 
afgeslacht. Tijdens de beide Herderskruistochten van 1251 en 
1320 werden de Joden ook weer het slachtoffer van aanvallen. 
Deze beide kruistochten gingen niet eens naar het Heilige land, 
maar trokken enkel door Frankrijk. Onderweg werden overal 
Joden aangevallen, verjaagd of gedood. 
In 1236 vaardigde keizer Frederik II van Hohenstaufen een edict 
uit, waarin alle Joden in zijn rijk omschreven werden als ‘men-
sen die ons en ons rijk met lijf en goed toebehoren, over wie 
we het recht hebben te kunnen doen en laten hoe wij willen en 
hoe het ons goeddunkt’. Dit recht werd het Jodenregaal of de 
Jodenschutz genoemd. Omdat dit recht de keizer persoonlijk 
toebehoorde, kon hij het aan derden verkopen weggeven of 
in tijdelijk onderpand geven. Voor de Joden was dit verschrik-
kelijk. Zij hadden geen enkel recht, wel werden hen allerlei 
verplichtingen opgelegd. De beschermheer kon het bescherm-
heerschap eenzijdig opzeggen wanneer hem dat zo uitkwam, 
hen uit zijn territorium verdrijven en de schulden die hij bij hen 
had annuleren of zich zelfs hun hele have en goed toe-eigenen.

Bij zijn benoeming tot hertog ontving Reinoud II van Gelre in 
1339 het Jodenregaal als persoonlijke gunst van keizer Lode-
wijk van Beieren. Van toen af mocht hij alle Joden die in zijn 
hertogdom woonden ‘zijn’ Joden noemen en om die reden met 
hen doen wat hem zo uitkwam. De aanwezigheid van de Joden en de Lombarden kwam Reinoud II goed uit, zeker toen 
hij van graaf tot hertog was benoemd en daardoor in rang was gestegen. Hij had als gevolg hiervan de Joden en de 
Lombarden hard nodig om de benodigde fondsen te verwerven om zijn kostbare hofhouding te kunnen bekostigen. 
Daarnaast voerde hij ook nog regelmatig veel kostende oorlogen met buurstaten.

Kaart uit het boek Hoofdstukken uit de geschiedenis der Joden 
in Nederland door J. Zwarts.
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Joodse landgenoten
Zoals eerder vermeld, woonden er al sinds de Romeinse tijd Joden in ons land, al waren het er maar weinig. Pas 
in de dertiende eeuw begon hun aantal hier geleidelijk toe te nemen. Mogelijk hield hun aanwezigheid hier 
verband met de gebeurtenissen in Engeland en Frankrijk. In Engeland waren in 1290 op last van koning Edward 
I alle Joden het land uitgezet, nadat hij hen eerst van hun geld en goederen had beroofd. In 1306 moesten de 
Joden op last van koning Philips IV de Schone Frankrijk verlaten. 
In 1315 werd dit edict door zijn opvolger Lodewijk X de Woelzieke herroepen, met o.a. als opmerkelijk argu-
ment, dat de bevolking niet zonder de Joodse pandjesbazen kon, omdat zij op hen aangewezen waren wan-
neer zij in acute geldnood zaten en dringend contanten nodig hadden. Zeven jaar later werden de Joden door 
opvolger Karel IV de Schone echter opnieuw uitgewezen. Een deel van de verdreven Engelse en Franse Joden 
zal in eerste instantie een goed heenkomen hebben gezocht bij geloofsgenoten in Duitse steden in het Rijn-
land, om vervolgens verder te trekken in de richting van Polen of het aangrenzende Brabant, Limburg, Gelre en 
Overijssel. In 1336 liet graaf Reinald II van Gelre om onduidelijke redenen beslag leggen op de bezittingen van 
acht Joden. Zes van hen woonden in Oldenzaal, één in Goor en één in Diepenheim.

 De kaart op de vorige bladzijde laat de vestiging van Joden in 
ons land in de 14e eeuw zien. Duidelijk te zien is, dat de ves-
tiging zich vooral beperkte tot het zuiden en oosten van ons 
land. In het oosten vestigden ze zich vooral in de Hanzesteden 
en in plaatsen langs de routes er naar toe. Op de kaart staat 
ook Lochem als vestigingsplaats vermeld16. Het was zo, dat de 
handels- en cultuurcentra van ons land destijds in de Rijn- en 
IJsselsteden en in enkele steden in Brabant en Limburg te 
vinden waren. En alleen in de steden konden de Joden zich 
handhaven, omdat zij zich door de kerkelijke en wereldlijke 
verboden genoodzaakt zagen werkzaam te zijn in stedelijke 
beroepen verwant aan handel en wetenschap.

Gottschalk von Recklinghausen en Lochem
Gottschalk von Recklinghausen zal naar onze omgeving zijn 
gekomen, omdat hem ter ore was gekomen dat er in deze 
omgeving een grote behoefte was aan het kunnen lenen van 
geld. 

Lochem was destijds, zoals eerder vermeld, bijna zeker niet meer dan een tijdelijk verblijf voor Gottschalk. 
Hij zal er mogelijk alleen in 1332 en 1333 verbleven hebben. Waarschijnlijk om de mogelijkheden voor zijn 
geldhandel af te tasten. 
Zijn klanten bleken echter meer in het Overstichtse te vinden te zijn, bij de Overstichtse ridders, knapen17 en 
de burchtheren van het Sticht Utrecht18 en bij rijke burgers van de stad Zwolle. Zoals in noot 16 te lezen is, 

behoorde Overijssel in die 
tijd toe aan de bisschop 
van Utrecht. Onder de 
personen, die geld leen-
den bij Gottschalk von 
Recklinghausen, bevon-
den zich onder anderen 
ridder Zweder van Voorst 
(van kasteel Voorst bij 
Zwolle en kasteel Keppel 
in Laag-Keppel), ridder 
Frederik van Hekeren (van 
kasteel Ehze bij Almen 
en van kasteel Rechteren 
bij Dalfsen), twee van de 
machtigste edelen in het 
middeleeuwse Overijssel 
en Gelderland, Egbertus, 

Kaartje met de situering van het Sticht en het 
Oversticht en gedeelte uit kaart Generalis descriptius 
Germaniae inferis et regni Anglicae uit 1573.

Vrijgeleidebrief van Zweder van Voorst voor Gottschalk von Recklinghausen uit 1347.22
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graaf van Almelo, ridder Hendrik van Essen (van kasteel Eerde bij Ommen) en Gerard Gruter (die in 1328 als 
ministeriaal19 door Reinoud II, graaf van Gelre en Zutphen, werd geruild met de bisschop van Utrecht) en 
vooraanstaande burgers van de stad Zwolle, zoals Machorius Vincke en Robert van Creyenscote.

Het is goed mogelijk, dat Gottschalk Lochem meerdere keren heeft bezocht, maar dat weten we niet. In geen 
van de andere 47 pandbrieven wordt gesproken over een verblijfplaats van hem of zijn metgezellen. Feit is 
dat de meeste klanten van hem in Zwolle en omgeving woonden. De kans is daarom groot, dat hij daar er-
gens verbleef. Van één van zijn klanten kreeg hij in 1347 ook een vrijgeleidebrief, welke voor het Overstichtse 
gebied gold. Deze vrijgeleide bevindt zich ook in het pakketje pandbrieven in het Utrechts Archief.  

Lochem bestond in Gottschalks tijd (rond 1340) uit een kerk, een groot hof20 en een aantal bij elkaar gelegen 
hoeves, gelegen aan de rivier de Berkel en aan de handelsweg van Zutphen en Deventer naar Westfalen. 
Het inwoneraantal zal in 1340 rond de 100 zijn geweest. In 1233 had Lochem van graaf Otto II stadsrechten 
gekregen en niet lang daarna was men begonnen om rond de nederzetting een dubbele gracht te graven en 
tegelijkertijd aan de binnenkant van de grachten een 
aarden wal op te werpen ter bescherming. Ongeveer 
honderd jaar later werd de aarden wal vervangen 
door bouw van een stenen muur rond de stad. Toen 
Gottschalk in 1332 de stad voor het eerst naderde 
moet hij de aarden wallen nog hebben gezien. Hij zal 
waarschijnlijk onderdak hebben gevonden binnen 
de wallen van de stad in een stadsboerderij, die ook 
dienst deed als herberg21.
Binnen de grachten en wallen stond het toen zeker 
nog niet vol met huizen en stadsboerderijen. Overal 
was nog ruimte voor groentetuinen e.d.. Zelfs ruim 
200 jaar later was dat nog zo, zoals te zien is op de 
oudst bekende plattegrond van Lochem uit 1560. 

Gottschalk von Recklinghausen en de Zwarte Dood
Het middeleeuwse Martyrologium des Nürnberger Me-
morbuches22, in 1898 opnieuw uitgegeven nadat het 
bewerkt was door dr. Siegmund Salfeld, laat lijsten 
zien van de Joodse slachtoffers van pogroms23 in de 
Duitse gebieden gedurende de periode 1096-1349. 
Het is onvoorstelbaar hoe vaak dergelijke pogroms 
plaats vonden en hoe groot het aantal slachtoffers 
elke keer weer was. Enkele jaartallen vallen daarbij op, omdat er toen echt grote groepen Joden werden 
aangevallen, verdreven of vermoord. Daartoe horen o.a. de jaren 1096 (als gevolg van de Eerste Kruistocht), 
1243, 1336 ( door een periode van slecht landsbestuur onder keizer Ludwig van Beieren zag een grote schare 
zogenaamde ‘Judenschläger’ kans langs een aantal Duitse steden te trekken om daar een gruwelijke slachting 
te verrichten onder de Joden) en 1349 (het hoogtepunt van de Zwarte Dood).

Bij de Zwarte Dood ging het om een epidemische ziekte, die grote groepen van de bevolking trof. Het maak-
te niet uit, of je jong of oud, rijk of arm was. Iedereen kon er door getroffen worden. Het was destijds ondui-
delijk waar de ziekte vandaan kwam. Velen dachten dat het een straf was van God. Maar omdat iedereen 
slachtoffer werd, streng gelovig of niet, ging men daar weer aan twijfelen. Van alle mensen werden Joden het 
minst ziek, achteraf bleek dat dit met de Joodse reinigingswetten te maken had. Door deze reinigingswet-
ten uit het Oude Testament leefden de Joden hygiënischer dan de andere mensen, waardoor ze minder snel 
besmet werden. Met name de Joodse wijk van Straatsburg viel op omdat hier slechts 5% van de bevolking 
slachtoffer werd. Dat dit te maken had met hygiëne was niet bekend, dus werden de Joden verdacht: zij zou-
den waterputten en waterbronnen vergiftigd hebben om zo christenen om het leven te brengen. Dit verhaal 
was afkomstig van de Zwitsers Joodse arts Balavignus uit Chillon. Hij legde een door marteling verkregen 
bekentenis af. Daarin ‘bekende’ hij, dat Joden in Zuid-Frankrijk een plan hadden uitgewerkt om christenen 
te vergiftigen. Het gif zou bestaan uit vermalen harten van christenen, spinnen, kikkers, hagedissen en men-
selijk vlees. Van dit gif werd een poeder gemaakt, waarmee bronnen van christenen vergiftigd werden. Het 
verhaal verspreidde zich snel van Zwitserland naar Duitsland en had catastrofale gevolgen voor de Joden in 

De oudst bekende plattegrond van Lochem uit 1560, door 
Jacobus van Deventer getekend. Er staan al veel meer huizen op 
dan in Gottschalks tijd, maar de vele tuinen in de stad zijn nog wel 
te zien.
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Europa. Naar aanleiding van het verhaal van de vergiftigde bronnen werden talloze pogroms uitgevoerd in 
heel Europa, vooral in Zwitserland en Duitsland, met tienduizenden Joodse slachtoffers tot gevolg. In to-
taal werden 210 kleinere en grotere Joodse gemeenschappen vernietigd. Tussen november 1348 en januari 
1349 vond in het Heilige Roomse Rijk een vervolgingspiek plaats, waarbij steden als Stuttgart, Memmingen, 
Lindau, Bazel, Freiburg, Augsburg, Neurenberg, München, Keulen en Erfurt gezuiverd werden van hun Joodse 
inwoners. De Joodse inwoners werden veelal doodgeslagen of levend verbrand en hun bezittingen werden 
geconfisqueerd ten behoeve van de vorst. In totaal vonden in de jaren 1347-1352 in ongeveer vierhonderd 
Europese dorpen en steden massamoorden op Joden plaats, aldus historica Barbara Tuchman in De waanzin-
nige veertiende eeuw. 

Het einde van Gottschalk von Recklinghausen en zijn groep
De Zwarte Dood bereikte eind 1338 ook ons land. Volgens de historica Maria Kelly24 is een derde deel van de 
Nederlandse bevolking het slachtoffer geworden van de pest epidemie. De kans, dat de groep van Gottschalk 
ook het slachtoffer is geworden van de Zwarte Dood, is echter zo goed als zeker uitgesloten. 
De laatste pandbrief van Gottschalk en zijn gezelschap geldhandelaren stamt van 3 juli 1349. Na die datum is 
er niets meer van en hem en zijn groep vernomen. Omdat het pakketje als één geheel in het archief van het 
Domkapittel terecht is gekomen - niet alleen bestaande uit de pandbrieven van Gottschalk von Recklinghau-
sen, maar ook die welke Leo van Münster toebehoorden, plus de persoonlijke vrijgeleidebrief van Gottschalk 
- wordt er van uitgegaan, dat ze onvrijwillig zijn afgestaan door zowel Gottschalk von Recklinghausen als Leo 
van Münster. Daarom vermoedt men dat de groep werd opgepakt, vastgezet en gedood. Of dit alle leden van 
de groep betrof, weten we niet. Maar omdat over geen enkel lid van de groep na 1349 nog iets terug te vin-
den is, gaat men er van uit dat allen er het leven bij hebben gelaten. Het ziet er naar uit, dat de groep in het 
bewuste jaar 1349 het slachtoffer werd van 1. christelijke geloofsfanaten (de flagellanten), of van 2. klanten 
die van hun schulden af wilden komen, of van 3. een vorst (Reinout II van Gelre) die er voordeel in zag hen te 
laten verdwijnen.

De flagellanten
Verschillende schrijvers vermelden, dat er rond 1349 flagellanten25 in Zwolle bezig waren geweest. Zij zouden 
de bevolking er toe hebben aangezet om alle Joden in de stad te verbranden. De latere Zwolse burgemeester 
Albertus Snabel meldde in 1360 in zijn Kroniek dat eind augustus 1349 alle Joden in Zwolle waren verbrand 
‘uit liefde voor God’(!).
Nu is het zo, dat de laatste pandbrief uit het pakketje van 3 juli 1349 is en gaat over een geldlening van Leo 
van Münster, lid van Gottschalks consortium, aan de Zwolse burger Wilhelmus Voet. Uit een door mij samen-
gestelde lijst van pandleningen van de groep (verdeeld over tijd, uitlener, hoeveel en aan wie werd uitge-
leend) blijkt dat vanaf december 1346 tot aan hun verdwijning in 1349 in ieder geval drie personen van de 
groep van Von Recklinghausen gedurende die periode bijna zeker constant in Zwolle of omgeving aanwezig 
zijn geweest: namelijk Gottschalk von Recklinghausen zelf, zijn dochter Hanna en zijn compagnon Leo van 

Pogroms tegen de Joden. De linker afbeelding is uit Frankfurt, waar de Joden herkenbaar waren door een gele cirkel op hun kleding. 
Rechts een afbeelding van een pogrom in een onbekende stad, waar de mannelijke Joden herkenbaar zijn aan de puntige hoed, die ze 
moesten dragen.
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Münster. Van de andere leden van het consortium is dat niet bekend. Maar 
mogelijk waren ook zij in augustus, toen de pogrom in Zwolle plaatsvond, 
daar aanwezig. Jac. Zwarts meldde in zijn artikel ‘De Joden in Overijssel’26 over 
Gottschalk en zijn gezelschap en hun verdwijning het volgende: “Ons ‘ghe-
selscap Juden’ had nu juist veel zaken met Sallandsche edelen gedaan en was tot 
grooten bloei geraakt. Bijtijds hadden zij den Zwolschen Jodenmoord voorzien 
en de wijk naar het zuiden genomen. Zij ontsprongen de dans echter niet, want 
ongelukkigerwijze liepen zij de Sint Maartenslieden27 in handen; met de geroofde 
schuldbekentenissen betaalden deze nu hun schatting aan den Utrechtschen 
bisschop.” Waar Zwarts de kennis om dit zo stellig te kunnen poneren vandaan 
had, is niet bekend. Het is mogelijk, zoals hij veronderstelt, dat Gottschalk 
en zijn groep het slachtoffer werden van een groep flagellanten en dat dat 
de oorzaak was van hun plotseling verdwijnen. Maar een aanwijzing of een 
bewijs voor het feit, dat de groep bijtijds de wijk naar het zuiden had kunnen 
nemen om daarna alsnog in de handen van de Sint Maartenslieden te vallen, 
is nergens te vinden.

Schulden aan Gottschalk
Cristoph Cluse komt in zijn boek Studien zur Geschichte der Juden in den mittelalterlichen Niederlanden met 
een andere mogelijke oorzaak voor het verdwijnen van de groep. Het kan volgens hem zijn, dat de groep het 
slachtoffer is geworden van partijbelangen in het Oversticht en dat een overeenkomst tussen Frederik van 
Hekeren en de bisschop van Utrecht over de verpanding van Salland daarbij een rol heeft gespeeld28. Dat zou 
er toe kunnen hebben geleid, dat Frederik van Hekeren (mogelijk samen met Zweder van Voorst en anderen) 
schuldig zou kunnen zijn aan de gevangenneming en het ombrengen van Gottschalk en de leden van zijn 
groep. Cluse kwam er namelijk achter dat zich in een ander archief nog twee pandbrieven bevinden, die Gott-
schalk von Recklinghausen oorspronkelijk hebben toebehoord. Mogelijk heeft Frederik van Hekeren deze 
twee na de moord achtergehouden, omdat ze zijn eigen schulden aan Gottschalk betroffen29. Dat zou kunnen 
verklaren, waardoor deze twee pandbrieven niet tot het pakketje pandbrieven behoren, dat in handen kwam 
van bisschop Jan van Arkel (mogelijk als een soort aanbetaling, vermoedt Cluse). Daardoor bevinden zij zich 
ook niet in het archief van het Domkapittel van Utrecht, maar in het archief van Huize Waardenburg, dat nu in 
Arnhem in het Gelders Archief is ondergebracht30. 
Frederik van Hekeren en Zweder van Voorst waren, zoals eerder vermeld, zeer invloedrijke figuren in het 
Oversticht. Door het zwakke bestuur van de vorige bisschop waren ze zich net als een aantal andere heren 
uit het Oversticht steeds meer als zelfstandige vorsten gaan gedragen. Van Zweder van Voorst en de heer 
van Kuinre is bekend dat ze zich nogal eens als roofridders gedroegen en zich allerlei zaken toe-eigenden. 
Ze vormden de schrik voor de kooplieden van Deventer, Zwolle en Kampen. Bisschop Jan van Arkel, die een 
goed bestuurder was, had erg veel moeite om de heren weer in het gareel te krijgen. Dat proces heeft vele ja-
ren geduurd. In die jaren steunden ze de bisschop als hen dat uitkwam, maar het kwam ook nogal eens voor, 
dat hij strijd tegen hen moest voeren.
Beiden zaten de bisschop dwars als hun dat zo uitkwam, maar tegen vergoeding hielpen ze hem wel bij zijn 
strijd tegen Holland en Gelre. Na afloop van die strijd vroegen ze bisschop Jan van Arkel echter om een wel 
heel forse vergoeding voor gemaakte onkosten. Bij Zweder ging het om 4200 oude schilden en bij Frederik 
om vele malen meer, namelijk om 55.000 oude schilden. Met Zweder kon de bisschop in 1349 nog wel tot 
een vergelijk komen, maar niet met Frederik. Daarom was hij gedwongen om het grootste deel van het Over-
sticht aan Frederik te verpanden. Dat kwam Frederik wel van pas. Door middel van de inkomsten aan tolgel-
den, waterrechten e.d. haalde hij het geld wel binnen. Pas in 1354 kon de bisschop het bedrag, dat ondertus-
sen gedaald was tot 28.000 pond ‘gangbaar geld’, aflossen en kreeg hij het beheer over het Oversticht weer 
terug. 
Het was met deze Frederik van Hekeren en Zweder van Voorst en een groep edelen rondom hen, dat  Gott-
schalk veel zaken deed. Zweder van Voorst was zoals vermeld ook degene die voor Gottschalk in 1347 de 
vrijgeleidebrief uitschreef (als zijnde zijn knecht !!). Zweder woonde op het bijna onneembare kasteel Voorst 
ten zuiden van Zwolle (maar bezat door huwelijk ook kasteel Keppel bij Doetinchem) en Frederik op het kas-
teel Ehze bij Almen (maar door huwelijk behoorde hem ook kasteel Rechteren bij Dalfsen toe). Frederik van 
Hekeren en Zweder van Voorst speelden daarnaast ook een belangrijke rol in het hertogdom Gelre. Dat kon, 
omdat ze allebei ook een kasteel in Gelre bezaten. 
Als je naar de hierboven vermelde bedragen kijkt, dan is het maar de vraag of Gottschalk en zijn groep om de 
bedragen, die Frederik bij hen uit had staan, vermoord zijn. Dat waren in vergelijking met de hiervoor ver-

Rondtrekkende flagellanten, 
afbeelding uit Les Belles Heures du 
Duc de Berry door de gebroeders 
Van Limburg.
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melde hoge bedragen maar niemendalletjes. Maar mogelijk zijn er meer pandbrieven op naam van de groep 
rond Frederik van Hekeren en Zweder van Voorst geweest, met hogere leensommen. Pandbrieven, die om 
één of andere reden niet bewaard zijn gebleven. Anders lijkt een moord, als deze om die reden heeft plaats 
gevonden, eigenlijk niet goed te verklaren. 
Het is natuurlijk wel zo, dat niet alleen Frederik van Hekeren en Zweder van Voorst geld bij Gottschalk en zijn 
groep hadden geleend. Het betrof een behoorlijk grotere groep van ongeveer dertig, veelal door familieban-
den met elkaar verbonden, Gelderse en Overstichtse edelen. Zij kunnen er een gezamenlijk belang bij heb-
ben gehad dat de groep Joodse geldschieters van de aardbodem verdween. 

De rol van Reinout II van Gelre
Er is nog een derde mogelijke, zij het wat minder waarschijnlijke, oorzaak voor de verdwijning van Gottschalk 
en zijn groep. Het kan namelijk zijn dat Reinout III van Gelre, opvolger van de in 1343 overleden hertog 
Reinald II van Gelre, de hand had in hun verdwijning. Von Recklinghausen en zijn groep kunnen in de zomer 
van 1349 mogelijk toch op tijd uit Zwolle gevlucht zijn en via Gelre naar het zuiden zijn getrokken, richting 
Rijnland of Westfalen. De hertogelijke rekeningen over 1350 laten onder het kopje ‘Ontvangsten van schuld-
brieven van de joden’ de namen zien van 22 Gelderse ingezetenen, die schulden hadden uitstaan bij de 
Joden. Een ander kopje vermeldt ‘Ontvangsten van de goederen en panden van de joden’, gevolgd door een 
uitgebreide opsomming van voorwerpen. En aan Lubbertus Boycholt was 7 mark en 6 schellingen uitbetaald 
voor het opsluiten en bewaken van de goederen van de joden in het kasteel. 
Mogelijk liet de hertog de groep gevangen nemen en ter dood brengen. Wellicht hadden Gottschalk en 
zijn groep bij hun gevangenneming veel meer pandbrieven bij zich, bijvoorbeeld ook betreffende Gelderse 
edelen. Dan zou de hertog deze Gelderse pandbrieven gehouden kunnen hebben, terwijl hij de Overstichtse 
pandbrieven aan de bisschop van Utrecht verkocht.
In het artikel ‘Een bijdrage tot de vroegste geschiedenis der Joden in Nederland’ door H.J. Westerling in De 
Gids jaargang 76 (1912) staat namelijk vermeld: “Ook blijken uit de rekeningen van den kastelein van het slot 
Gelder, dat daar toen Joden in veiligheid waren gebracht, zoodat ze het leven behielden; maar hun schuld-
brieven liet de hertog te zijnen bate verkopen.”31 De hertog liet dus van de Joden afgenomen pandbrieven 
verkopen. Dat kan hij dus ook met de pandbrieven van de groep van Van Recklinghausen hebben gedaan.
Niet alleen de bisschop van Utrecht, maar ook de hertog van Gelre kon zo te zien financieel belang hebben 
gehad bij de vernietiging van de groep. Misschien speelde dit een rol bij de verdwijning van de groep.

Tot slot
De dominicaan Heinrich van Herford32 noteerde al rond 1360 in zijn wereldkroniek: “In dat jaar 1349 werden 
de joden op wrede wijze uitgeroeid. Het geschiedde of wegens hun rijkdommen, die vele edelen en armen, alsook 
hun schuldenaren wederrechtelijk in bezit probeerden te krijgen, wat ik als waarheid beschouw, of omdat zij, zoals 
de algehele roep is, kwaadaardig overal op de wereld de wateren vergiftigd hebben, wat ik niet als waarheid kan 
aannemen.”
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Noten
1 In de archieven komen ook de benamingen Godschalk van Recklinghausen, Godschalk van Rekelinchusen en Goscalco de Rakelinchu-

sen voor. Zijn achternaam verwijst bijna zeker naar de stad van herkomst. Dat zie je ook terug in de namen van zijn compagnons: Leo 
von Münster, Gottschalk von Werden en Moses von Köln.

2 Dit zijn schriftelijke stukken, waaruit blijkt dat een bepaald geldbedrag rentedragend aan een ander is uitgeleend (een schuldbeken-
tenis). Elk stuk bevat de naam van degene die het bedrag uitleent, de grootte van het geleende bedrag, de naam van de lener, de 
periode van lening en de afgesproken rente.

3 Jhr. Mr. W.A. Beelaerts van Blokland heeft het in zijn verhaal over ‘de stamvader van het geslacht van Oldeneel’ in het Maandblad van 
het Genealogisch-heraldisch Gootschap: “De Nederlansche Leeuw” ( nr. 8/9, van augustus – september 1917) met betrekking tot het 
pakketje pandbrieven over: “.. eene merkwaardige verzameling schuldbekentenissen aan Joden afgegeven in de veertiende eeuw.”

4  In Archief 216 Domkapittel te Utrecht, inv.nr. 4234-1 t/m. 4234-50: ‘Obligaties van verschillende personen in Overijssel t.b.v. Godschalk 
van Recklinghausen’.

5  Met ‘çomorana’ wordt mogelijk bedoeld ‘commoranti’ (dat ‘verblijfhoudende’ betekent). In een andere brief staat vermeld: “.. opidi in 
Lochem”. Het woord ‘opidi’ is niet in een Latijns woordenboek terug te vinden. Wel het woord oppidum wat vestingstad betekent. Het 
woord ‘opidi’ is wel terug te vinden in de Latijnse benaming voor ‘stadszegel’: ‘sigillum opidi’. Uit deze tweede brief blijkt, dat Gottschalk 
von Recklinghausen met twee Lochemse schepenen als getuigen, een lening heeft afgesloten met een groep van vijf Lochemse bur-
gers.

6 Het ging daarbij om de Lochemse burgers Gerhardus Wissinc, Nikolaas van Vrallehorst, Hendrick van Draveslo, Egbert Ecginc en Arn-
oud Lodinc.

7 Natuurlijk zijn er nog oudere oorkondes betrekking hebbend op Lochem, zoals de stadsbrief van Lochem uit 1233, maar die is niet in 
Lochem zelf geschreven. En ook de oorkonde uit 1318 uitgevaardigd door Mabilia, abdis der kerk van Altinea, welke betrekking had op 
de verkoop van grond bij Lochem, is bijna zeker niet in Lochem zelf geschreven.

8  Memorboek, platenatlas van het leven der joden in Nederland van de middeleeuwen tot 1940 door M.H. Gans uit 1971.
9  Sonja Walther in Die Juden im Wirthschaftsleben: Jüdische Geldleihe im 14.Jahrhundert, GRIN Verlag, 1999.
10 Zie o.a.:  http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Recklinghausen.
11 De Zwarte Dood is de naam voor een epidemische ziekte die tussen 1346 en 1351 in Europa woedde en ontzettend veel slachtoffers 

maakte, soms tientallen procenten van de bevolking. De epidemie kostte wereldwijd tussen de 75 en 100 miljoen mensen het leven. 
De pestepidemie greep plaats in de rampzalige veertiende eeuw met politieke en religieuze instabiliteit, met o.a. de Honderdjarige 
Oorlog (1337-1453) en de Babylonische Ballingschap der pausen (1309-1377) en grondige klimaatveranderingen met misoogsten en 
hongersnood.

12 Het woord diaspora (verstrooiing, uitzaaiing) betekent grootschalige verspreiding van een volk over verschillende delen van de 
wereld.

13 Christenen mochten van de Kerk geen rente op uitgeleend geld vragen en dat mochten de Joden wel. Maar zonder geld te kunnen 
lenen kon de westerse samenleving, met name de adel, niet bestaan. Dus al mocht het niet, de behoefte was er en de Joden zagen hier 
een mogelijkheid van bestaan in. Zo ook de Lombarden. Zij waren weliswaar christenen, maar hadden een maas in de kerkelijke wet 
gevonden, zodat ze toch geld konden uitlenen, zonder bestraft te worden. Het gevolg was, dat zowel de Joden als de Lombarden hier 
met de nek werden aangekeken, maar men maakte wel gebruik van hun diensten.

14 Op het Derde Concilie van Lateranen in 1179 is vastgelegd, met een beroep op het bijbelboek Deuteronomium 23:19-20, dat het niet 
geoorloofd is, rente te vragen aan een ‘broeder’, maar wel aan een vreemde.

15 Geldwisselaars uit Noord-Italië, die zich vanaf de twaalfde eeuw over West-Europa verspreidden. Ze zijn genoemd naar de streek Lom-
bardije. Het merendeel van hen kwam echter uit de streek Piëmonte.

16 Maar dat gebeurde waarschijnlijk door de vermeldingen van Lochem in de pandbrieven van Gottschalk von Recklinghausen; een 
andere vermelding van Joden in Lochem is er immers niet.

17 Een knaap was een ridder in opleiding, die zijn ridderslag nog niet had ontvangen.
18 Het Sticht Utrecht (ook bekend als Het Sticht) was het territorium waarover de bisschoppen van Utrecht in de middeleeuwen als vorst 

de landsheerlijkheid uitoefenden. Een sticht was een gebied waar een abt of bisschop over regeerde. Utrecht was van 1024 tot 1528 
een vorstendom binnen het Heilige Roomse Rijk. Dat wil zeggen dat de bisschop als rijksvorst en graaf ook heerlijke rechten had en 
dus ook wereldlijke macht bezat. Hij regeerde over het Nedersticht, dat ruwweg overeenkwam met de huidige provincie Utrecht en 
het Oversticht, dat de huidige provincies Overijssel en Drenthe en de stad Groningen omvatte.

19 Een ministeriaal was in de Middeleeuwen een persoon van onvrije afkomst aan wie een belangrijke post in bestuur en leger werd 
toevertrouwd, zoals het beheer van domeinen en het bewaken van burchten. Zij genoten een eigen juridische status (het dienstrecht) 
en werden dienstmannen genoemd. De ministerialiteit ontwikkelde zich vanaf de elfde eeuw als een aparte beroepsstand. De ontwik-
keling van de ministerialiteit in de Nederlandse gebieden (Gelre, Utrecht, Holland) lijkt sterk op die van de aangrenzende Nederrijnse 
territoria en andere delen van het Duitse Rijk. De sporen van hun onvrije afkomst werden vanaf de twaalfde eeuw uitgewist. In de Late 
Middeleeuwen gingen ministerialen op in de ridderstand, het stadspatriciaat en de landadel. Een groot deel van de ridderstand kwam 
voort uit de ministerialen. Als ridder dienende ministerialen kregen vaak een ridderleen. 

20 Woonplek van de scholtis, die ter plekke de graaf vertegenwoordigde. Hij regelde voor de graaf in Lochem en omgeving, wat geregeld 
moest worden en inde de verschuldigde afdrachten in de vorm van natura. Deze werden tijdelijk op de hof(boerderij) opgeslagen.

21 Zo zijn meerdere herbergen rond Lochem begonnen, als boerenbedrijven, die met het geven van onderdak en eten iets bij verdien-
den. Denk daarbij maar eens aan De Dollehoed en De Luchte.

22 Het is het oudste en inhoudrijkste Memorboek van de Middeleeuwen voor wat betreft de Joodse bevolkingsgroep. Het noemt jaren en 
plaatsen, waarin geweld heeft plaats gevonden tegen Duitse Joden en noemt de namen van de doden (opdat ze niet vergeten worden).

23 Pogrom is van oorsprong een Russisch woord en duidt op vernietiging en verwoesting. Bij een pogrom gaat het om een geweldda-
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dige aanval op een bepaalde groep (etnisch, religieus of anderszins), die leidt tot de vernietiging van huizen, bedrijven en religieuze 
centra. Vaak gaat het gepaard met fysiek geweld en zelfs moord.

24 Ze laat dit in haar boek The Great Dying (2003) zien op basis van de rekeningboeken van de Hollandse graven. Daaruit kon ze opma-
ken, dat ongeveer een derde van de Hollandse bevolking in die tijd aan de ziekte moet zijn gestorven. De enorme inkomstendaling 
van graven in 1349 en de jaren daarna kan volgens haar alleen logisch verklaard worden door een sterke bevolkingsdaling als gevolg 
van de pest.

25 Tijdens de Middeleeuwen waren regelmatig flagellanten actief. Flagellanten waren geselbroeders – flagellum is het Latijnse woord 
voor gesel of zweep – die zichzelf pijnigden om in de gunst te komen bij God en zo rampen af te wenden. Ze waren met name actief 
in Europa van de dertiende tot vijftiende eeuw. De zelftuchtiging door middel van geseling kwam op kleine schaal voor vanaf de 
elfde eeuw, onder Italiaanse kluizenaars. Flagellanten traden voor het eerst in het openbaar op te Perugia in 1260. Het fenomeen 
verspreidde zich in de veertiende eeuw naar onder meer Bohemen, Polen, Duitsland en de Nederlanden. In de late Middeleeuwen was 
er in West-Europa, met name in Thüringen en de Nederlanden, sprake van een crisisstemming. Dit had te maken met onder meer de 
pest (Zwarte Dood), een hoge eindtijdverwachting, allerlei sociale onrust en misstanden, en de angst voor rampen. Het gevolg was dat 
groepen christenen besloten om een soort openbare boetedoening te doen in de vorm van collectieve zelfgeseling. In een poging om 
God gunstig te stemmen trokken deze flagellanten van stad naar stad. Ze zongen op hun tochten religieuze liederen, baden tot God, 
waarschuwden de mensen en profeteerden. En altijd geselden ze zichzelf tot bloedens toe. De groepen bestonden gemiddeld uit 50 
tot 100 personen. Voorop liepen vaak vaandeldragers en kaarsendragers. Al zingend gingen ze dan naar de plaatselijke kerk, ontbloot-
ten hun bovenlijf en bedekten hun onderlichaam met witte doeken. Ze liepen dan rondjes en sloegen zichzelf met gesels. De geselses-
sie eindigde met een zogenoemde ‘geselaarspreek’. Dat zou een tekst betreffen die rechtstreeks van God kwam en voor de toehoorders 
was bedoeld. De komst van een groep rondtrekkende flagellanten in een stad leidde gedurende de pestperiode vaak tot geweld tegen 
de joodse gemeenschap. Zo’n groep fanaten wist keer op keer de plaatselijke bevolking op te zwepen tegen de joodse ‘gifmengers’. In 
1349 werd het optreden van de flagellanten door de paus aan banden gelegd.

26 Zwarts, J.(1931). “De Joden in Overijssel”, in: Mr. G.A.J. van Engelen van der Veen, Mr. G.J. ter Kuile & R. Schuiling (Reds.), Overijssel (pp. 
957-972). Deventer: Kluwer.

27 Sint Maartenslieden waren flagellanten, die zich rond 1290 met toestemming van de bisschop van Utrecht in het gebied rond Giet-
hoorn hadden mogen vestigen. Dit onder voorwaarde, dat ze de horigen van de bisschop werden en dat ze hem jaarlijks een bedrag 
moesten betalen voor het gebruik van het land. De grond die hen werd toegewezen bestond uit drassig bosgebied. Dat moest door 
ontwatering geschikt worden gemaakt voor landbouw. Later hielden ze zich voornamelijk met turfwinning bezig. In hoeverre deze 
Maartenslieden een rol hebben gespeeld bij het verbranden van de Zwolse Joden is niet duidelijk. Ze werden Sint Maartenslieden 
genoemd, omdat de grond die zij mochten gebruiken vroeger aan de St. Martenshof in Brussel toebehoorde.

28 Zweder van Voorst was in 1345 drost van Salland en Frederik van Hekeren idem van 1348 tot 1353.
29 De pandbrieven waren namelijk zo opgesteld, dat de bezitter van de brieven tevens de rechthebbende was en het uitgeleende be-

drag, dat in de brief vermeld stond, kon opeisen van degene die het geld had geleend, of eventueel kwijt kon schelden, als hem dat zo 
uit kwam. 

30 Archief 0439 Huis Waardenburg en Neerijnen, 1.2.18 Kerkelijke bemoeiingen, inv.nr. 2099.
31 Westenberg geeft aan, dat hij dit heeft uit deel I van de in totaal 8 delen van Rekeningen van de stad Nijmegen blz. 21.
32 Heinrich von Herford (ca. 1300-1370), geleerde, dominicaner en kroniekschrijver. Zijn Wereldkroniek heet eigenlijk Liber de rebus et 

temporibus memorabiliorus sive Chronicon.

DE HEKS VAN ALMEN EN SPANNENDE VERHALEN IN BARCHEM EN LOCHEM
Wist u dat de eerste heksenverbranding van Nederland in Almen plaatsvond? Het jaar 1472 is één van 
de donkere jaren in de geschiedenis van Almen. En als Staring in zijn gedicht De Hoofdige Boer, er niet 
zijdelings over had verteld, dan was dit waargebeurde verhaal wellicht in de vergetelheid geraakt.
De Heks van Almen gaf de aanleiding om op zoek te gaan naar spannende verhalen.
De Achterhoek herbergt meer spannende verhalen; waargebeurd of gebaseerd op echte gebeurtenis-
sen of natuurverschijnselen. Staring maakte veel van deze verhalen onderdeel van zijn gedichten. We 
vertellen een negental verhalen. Sagen en legenden, maar ook zelfbedachte verhalen, die ofwel een 
link met de regio hebben, of onderdeel uitmaken het werk van A.C.W. Staring.

De tentoonstelling ‘De Heks van Almen’ is te zien van 1 november 2019 tot en met 29 maart 2020. In 
deze periode is museum STAAL geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. 
Groepen zijn ook buiten openingstijden welkom.

Museum STAAL
Dorpsstraat 39
7218 AC Almen
www.museumstaal.nl
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