Rond het
oude Stadshuis
Nieuw licht op de oude stadsplattegronden van Lochem (1)

Rond het oude stadhuis
CeesJan Frank

H

istorische stadsplattegronden en oude kaarten zijn een interessante informatiebron

voor wie onderzoek doet naar de ruimtelijke ontwikkeling van een stad of een gebied.
Ook Lochem is door de eeuwen heen verschillende keren in kaart gebracht. Aan de

hand van die kaarten kunnen we de ontwikkeling van het kleine, binnen grachten en wallen

ingesloten vestingstadje tot de grote kern met uitbreidingswijken en bedrijventerreinen van

tegenwoordig prachtig volgen. De oudste stadsplattegronden dateren uit de tweede helft van de
zestiende eeuw en tonen de stad, zoals die er bijna vijfhonderd jaar geleden heeft uitgezien.

Lochem door Jacob van Deventer (Gelders Archief,
1551-1781, Topografisch-historische Atlas Gelderland,
Facsimile-uitgave van de atlas in Madrid).
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De cartograaf Jacob van Deventer (ca. 1505
-1575) legde Lochem en directe omgeving
rond 1560 vast in drie verschillende kaarten.
Op de weergave van de stad herkennen we
de contouren, grachten en muren van de
laatmiddeleeuwse vesting, het patroon van
straten, pleinen en huizenblokken. Ook
de Gudulakerk, het Grote Convent en de
stadspoorten zijn duidelijk te zien. Van iets
jongere datum zijn de gravures, die verhalen
van het beleg en het ontzet van de stad in
1582. Frappant is dat het stratenpatroon in
vijfhonderd jaar zo op het eerste oog niet
veel lijkt te zijn veranderd. Maar er zijn ook
opmerkelijke verschillen te zien tussen toen en
nu, vooral in de omgeving van de Grote Kerk en
het Stadhuis, en ook op andere plekken binnen

Kopergravure “Wie Lochum von der hartter Belegering entsetzt und gefreiet wird”, uit de Geschichtsblätter,
Keulen, door F. Hogenberg & A. Hogenberg, 1569-1631, Folge VIII, circa 1583. De gravure is onder ander te vinden
in de collectie van het Stedelijk Museum in Zutphen, Topografische Altas, 0250 P02052.
de grachten. Is het onnauwkeurigheid van de
tekenaar of wijzen ze er juist op dat er door de
eeuwen heen toch enkele flinke veranderingen
zijn geweest in het stratenpatroon en in de
opbouw en vorm van de huizenblokken? En zijn
er andere bronnen die van deze veranderingen
getuigen?
Dit artikel neemt de oudste stadsplattegronden
nog eens onder de loep en probeert daarmee
nieuw licht te werpen op de ruimtelijke
ontwikkeling van de Lochemse binnenstad.
Dat gebeurt ook met behulp van jongere
stadsplattegronden, verschillende historische
geschreven bronnen én onverwachte (bouw)
sporen in de huidige stad.
De oudste weergave van Lochem?
De plattegrond die Jacob van Deventer in
het begin van de jaren 60 van de zestiende
eeuw maakte staat bekend als de oudste
vrij betrouwbare weergave van Lochem. Als
stad bestond Lochem toen bijna 350 jaar. De
oorsprong van de nederzetting gaat nog veel
verder terug in de tijd.
Van de gravure die werd gemaakt van

het ontzet van de stad in 1582 bestaan
verschillende licht van elkaar afwijkende
versies. De contouren van de vesting en
het stratenpatroon vertonen veel gelijkenis
met de oudere weergave door Van Deventer.
Opvallend is dat de Gudulakerk hier heel
duidelijk is afgebeeld als een zogenaamde
basilicale kruiskerk, dus als een gebouw met
een hoog middenschip, een dwarsschip en
lage zijbeuken. Die vorm had de kerk tot in
de vroege zestiende eeuw. Daarna werd het
gebouw tot een hallenkerk omgebouwd, de
vorm die de kerk nu nog steeds heeft. Het is
bekend dat de in opdracht werkende tekenaars
van dit soort historieprenten vaak gebruik
maakten van bestaande documenten en niet
nog eens ter plekke konden checken of alles
nog wel klopte. Het is daarom niet ondenkbaar
dat de afbeelding met het ontzet van 1582 wat
betreft de weergave van de stad is gebaseerd op
een oudere, verloren geraakte bron uit de tijd
dat de kerk nog de oude kruisvorm had. In dat
geval doen we met deze gravure dus nog een
stapje verder terug in de tijd. Daarvoor zijn in
de prent nog een paar kleine aanwijzingen, die
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we in een volgend artikel zullen bespreken.
Ook van het beleg en de verovering van
Lochem door de Spanjaarden onder leiding
van Spinola in 1606 werd begin zeventiende
eeuw een gravure gemaakt. Deze vertoont veel
overeenkomsten met de gravure van het ontzet
in 1582 en gaat mogelijk terug op dezelfde bron.
Veranderingen rond het oude stadhuis
De gravures met de krijgsgebeurtenissen in
1582 en 1606 roepen vragen op als we inzoomen
op de ogenschijnlijk lege plek aan de voet
van de kerktoren, waar je het stadhuis zou
verwachten. Was dat toen nog niet gebouwd? Is
de tekenaar het vergeten weer te geven?
In eerdere artikelen over de geschiedenis van
het Lochemse stadhuis is al eens aangetoond
dat het huidige gebouw niet een volledige
herbouw is geweest van het in 1615 door de
grote stadsbrand verwoeste oude stadhuis. Er
is jarenlang, en soms met grote tussenpozen,
gewerkt aan het herstel van een veel ouder
gebouw1, waarvan delen van de bouwmuren
en de kelders konden worden hergebruikt. In
ieder geval werd rond 1634 gewerkt aan het
stadhuis, zo blijkt uit het opschrift boven het
renaissancepoortje in de noordgevel van het
gebouw. In de topgevel prijkt het jaartal 1639.
De Zutphense architect Emond Hellenraet was
rond 1640 verantwoordelijk voor een verdere
renovatie en verfraaiing, die leidde tot het
aanbrengen van de ooit zo markante topgevels
met balustrades.
Aanwijzingen voor het hergebruik van
bestaande en dus veel oudere muurdelen
werden al in 1982 opgetekend door
amateurarcheoloog Ben de Graaf. Hij deed
zijn waarnemingen tijdens de bouw van het
nieuwe gemeentehuis. Toen werden tussen
het nieuwe gebouw, het stadhuis en het
raadhuis ondergrondse verbindingsgangen
aangelegd. Hiervoor waren doorbraken
door de funderingsmuren van het stadhuis
noodzakelijk en moesten delen van de
keldergewelven worden weggebroken. Deze
werden door De Graaf als vermoedelijk
vijftiende-eeuws gedateerd2. Bij het uitbreken
van de keldervloer kwam een horizontale
laag blokken van ijzeroersteen tevoorschijn,
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volgens de archeoloog vaker voorkomend
als funderingsmateriaal in de dertiende
en veertiende eeuw. Daarnaast werden op
de keldermuren brandsporen gevonden,
waarschijnlijk een herinnering aan de
stadsbrand van 16153.

Er heeft dus ook vóór de stadsbrand een
aanzienlijk stenen pand op deze plek gestaan,
mét gewelfkelders, en vermoedelijk was dit het
stadhuis.
Maar ook het bovengrondse muurwerk van
het stadhuis is ouder dan de gevelstenen uit
1634 en 1639 doen vermoeden. Grote delen van
de muren zijn namelijk in een ouder type en
formaat baksteen gemetseld dan in de eerste
helft van de zeventiende eeuw gebruikelijk
was. Het rond 1630-1640 vernieuwde
metselwerk van de voorgevel is “ingekast”
(ingewerkt) in het oudere, waarschijnlijk
zestiende-eeuwse muurwerk in de westgevel.
In deze gevel zijn bovendien bouwsporen van
een venster te zien, dat moet behoren tot de
bouwfase van vóór de brand. Er resteert van dat
venster een oude gemetselde boog, waarin bij
de werkzaamheden rond 1630-1640 een nieuw
muuranker werd geslagen.
Er heeft dus ook vóór de stadsbrand een
aanzienlijk stenen pand op deze plek gestaan,
mét gewelfkelders, en vermoedelijk was
dit het stadhuis. Want in de archieven van
het Lochemse stadsbestuur zijn voor zover
bekend geen stukken bekend die reppen over
verplaatsing en nieuwbouw van het stadhuis en
de aankoop van een nieuw perceel daarvoor.
Wel of geen stadhuis?
Zo op het eerste gezicht vertellen de zestiendeeeuwse stadsplattegronden een ander verhaal.
Op de plek waar je het stadhuis zou verwachten,
direct naast of tegenover de kerktoren, ontbreekt
bebouwing en al helemaal een vrijstaand gebouw
zoals het huidige stadhuis. Hebben de tekenaars
ook hier, zoals bij de Gudulakerk, een oudere
situatie vastgelegd? Maar dat strookt niet met de
zeer oude bouwsporen die hierboven zijn vermeld.
Kenmerkend voor de tegenwoordige situatie is
dat de voorgevel (de noordgevel) van het stadhuis

in dezelfde lijn ligt met de voorgevels van de
panden aan de zuidzijde van de Markt. Als je met
dit gegeven kijkt naar de oude plattegrond lijkt er
toch een stadhuislocatie op te doemen, in de gele
cirkel op bijgaande afbeelding. Wat verder opvalt
is dat de zuidelijke gevelwand van de Bierstraat
(de “Kleine Markt”) vanaf de Kerksteeg met een
schuine lijn aansluit op de bebouwing aan de
Markt. De noordwesthoek van het bouwblok
tussen kerktoren en Achterstraat ligt in het
verlengde van de zuidelijke gevelwand van de
Markt.
Goed herkenbaar op de tekening is het straatje,
dat van de Markt, langs de westgevel van
het stadhuis, helemaal doorloopt tot aan de
Achterstraat, tegenwoordig de Spaarbanksteeg.
Kijken we naar de ingekleurde versie van

mogelijk het huis is dat in een archiefstuk
uit 1531, betreffende het officie van het Heilig
Sacrament in de St. Gudulakerk, wordt genoemd
als het huis van Albert en Katryna Wever, staande
“achter het raadhuis”.
Een verdwenen huis naast het stadhuis
Vlak naast het stadhuis, aan de oostzijde, is op
de oude plattegronden een schuin geplaatst huis
ingetekend. Het is net als het stadhuis voorzien
van een leien dak en staat evenwijdig aan de
schuin vanaf de kerktoren lopende kerkhofmuur.
Tussen dit huis, de kerkhofmuur en de kerktoren
was er een smalle doorgang .Vóór 1478, toen
de nieuwe kerktoren werd gebouwd en vóór de
vergroting van het kerkschip moet hier een veel
breder straatje tussen kerk en bouwblok zijn
geweest.

Het stadhuis en het hier naast gelegen schuin geplaatste gebouw op de gravure van het ontzet van 1582 en op
gravure “Lochum door den Spaanschen beleght und ein genomen”, vermoedelijk kort na 1606 gemaakt. Duidelijk
herkenbaar zijn de Grote of St. Gudulakerk, mét kruisvorm, het door een lage muur omgeven kerkhof en de Markt.
In de cirkel de locatie van het stadhuis. De gravure uit 1606 is onder ander te vinden in de collectie van het Gelders
Archief, 1551-752, Topografisch-historische Atlas Gelderland. Op beide weergaves is te zien dat de doorgang tussen
Bierstraat en Spaarbanksteeg toen nog niet bestond.
de tekening, dan staat op de plek van het
stadhuis een gebouw met een grijs gekleurd
dak. Daarmee werden destijds de voornamere
gebouwen aangeduid, die van een leien (dus
grijs) dak waren voorzien, in contrast met de
rode pannen- en rieten daken van de eenvoudige
huizen in de stad. Zo zijn ook de Gudulakerk, de
kloosterkerk en daken van de stadspoorten in grijs
weergegeven. Het stadhuis lijkt dus wèl op de
oude stadsplattegrond afgebeeld. Het bijzondere
is dan verder, dat het stadhuis op de tekening
niet vrij staat, zoals tegenwoordig. Het gebouw
vormt de noordwestelijke hoek van een gesloten
huizenblok. Het huizenblok grenst aan de
zuidzijde aan de Achterstraat en aan de oostzijde
aan een straatje, dat we als de Kerksteeg kunnen
duiden. De schuin lopende noordwand van het
huizenblok grenst aan het kerkhof rond de Grote
Kerk. Direct achter het stadhuis (ten zuiden)
sluit een pand aan, dat mogelijk het huis is dat in
een archiefstuk uit 1531, betreffende het officie
van het Heilig Sacrament in de St. Gudulakerk,
wordt genoemd als het huis van Albert en Katryna
Wever, staande “achter het raadhuis”.

Een verdwenen huis naast het stadhuis
Vlak naast het stadhuis, aan de oostzijde, is op
de oude plattegronden een schuin geplaatst huis
ingetekend. Het is net als het stadhuis voorzien
van een leien dak en staat evenwijdig aan de
schuin vanaf de kerktoren lopende kerkhofmuur.
Tussen dit huis, de kerkhofmuur en de kerktoren
was er een smalle doorgang .Vóór 1478, toen
de nieuwe kerktoren werd gebouwd en vóór de
vergroting van het kerkschip moet hier een veel
breder straatje tussen kerk en bouwblok zijn
geweest.
Het schuin geplaatste pand is sinds lange tijd
verdwenen en tussen stadhuis en het voormalige
Richtershuis (het pand met de trapgevel uit 1638)
is tegenwoordig een brede doorgang, het uiteinde
van de Bierstraat. Kennelijk zijn er na 1600 grote
veranderingen rond het oude stadhuis geweest.
Was de stadsbrand van 1615 en de daaropvolgende
wederopbouw aanleiding daarvoor?
Misschien is het schuin geplaatste pand verwoest
bij de stadsbrand en niet meer herbouwd. Er was
nu in ieder geval gelegenheid om het kerkhof te
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vergroten. En er ontstond ook de mogelijkheid om
de huizenrij aan de zuidzijde van het kerkhof (nu
de Bierstraat) naar het westen toe door te trekken
naar de Spaarbanksteeg. Daarvoor moest een huis
(gedeeltelijk) worden afgebroken. Het stadhuis
werd in 1640 ook aan deze zijde door Hellenraet
van een representatieve gevel voorzien. Ten zuiden
van het stadhuis en de “verlengde Bierstraat” werd
in 1638 het nieuwe Richtershuis met zijn mooie
trapgevel gebouwd. Ook hierbij zijn oudere muren
hergebruikt.

Het Richtershuis
Het Richtershuis was het onderkomen van
de “richter” van het Scholtambt Lochem.
In zijn huis werden alle formele zaken, die
het Scholtambt en het Kwartier aangingen,
afgehandeld. In 1638, ten tijde van de bouw van
het nieuwe Richtershuis, was Henrick Wussink
richter5. Het Memorie- en resolutieboek van
het Lochemse stadsbestuur vermeldt dat
op 9 juli 1625 aan Hinrich Wossinck, richter, sijn
borgerschap uth seekere redenen die magistraet dartoe
movirende, is geschonken6. Een voorwaarde was
dat hij een roede straats in de Koppelestege
leverde. De Lochemse burgers moesten als
voorwaarde voor het burgerschap een stuk
verharde straat bij hun huis of op een andere
plek in de stad, in standhouden. Mogelijk
woonde Henrick al op de plek waar in 1638
het nieuwe Richtershuis zou verrijzen en is
de Koppelestege de naam van het straatje dat
leidde van de Markt naar de Achterstraat (het
“koppelde” het plein aan de Achterstraat). Een
latere naam van het straatje is “Richterstraat”.
Tegenwoordig heet het de Spaarbanksteeg.
Ook het Richtershuis met de trapgevel uit 1638
was geen volledige nieuwbouw. Er is een ouder
huis, na de doorbraak en het doortrekken van
de Bierstraat ten zuiden van het stadhuis, van
een nieuwe voorgevel (trapgevel) voorzien. Het
oudere metselwerk, het gotische poortje en
een kelderlicht in de zijgevel van het
Richterhuis wijzen hier op.
Wat gebeurde er verder met het stadhuis?
Het is zoals gezegd niet bekend wanneer het
huis dat schuin naast het stadhuis stond is
afgebroken. De historische bronnen zwijgen
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hierover. Het zou direct na de stadsbrand
kunnen zijn geweest, maar ook veel later in
de zeventiende eeuw. Al rond 1640 waren er
plannen voor de renovatie van een van de brede
gevels van het stadhuis, vermoedelijk die
aan het kerkhof. Hierop wijst een ook uit de
Hellenraetperiode daterende ontwerpschets

Reconstructie situatie circa 1560-1580, verbeeld op de
kadastrale kaart uit circa 1820. Nr. 1 is het stadhuis,
2 het ten behoeve van de doorbraak gesloopte pand,
3 het Richtershuis en 4 het schuin naast het stadhuis
staande huis. Nr. 5 en 6 zijn huizen die aan de
westzijde van de Kerksteeg hebben gestaan.

van de bovenzijde van de oostgevel, waar een
driehoekig gevelveld (fronton) voor bedacht
was. Dit plan is niet uitgevoerd. Stond het
schuin geplaatste huis nog in de weg?
De onooglijke stadhuisgevel aan het kerkhof was
zo rond 1740 een doorn in het oog geworden van het
zelfbewuste stadbestuur. In 1741 kreeg de oostgevel dan
ook nieuw aanzien...
Een interessant aanknopingspunt komt
uit onverwachte hoek. Jacobus Stellingwerf
tekende het Lochemse stadhuis in 1723 naar
schetsen van Joost Berkhuys of Berkhuyzen.
Nu staat Berkhuys niet bekend om zijn
nauwkeurigheid in de details, maar toch is
de tekening interessant voor dit verhaal. In
hoofdlijnen is het stadhuis wel herkenbaar.
We zien het gebouw vanuit het noordoosten,
met zicht op de voorgevel aan de Markt,
waarin zich de toenmalige hoofdingang
bevindt. Ook de topgevel met de onbeholpen
getekende balustrade komt overeen met de
werkelijke situatie. De brede linker zijgevel
(de oostgevel) is blind uitgevoerd, op twee
venstertjes bovenin na. Een zo ongebruikelijk
én specifiek kenmerk dat het wel eens op de
werkelijkheid destijds zou kunnen berusten.
Het lijkt er op dat deze zijde ook in 1723 nog
geen representatieve gevel had, een gevel die
oorspronkelijk niet vrij lag en aan het zicht was
onttrokken door een ander pand: het schuin
geplaatste huis op de oude stadsplattegronden.
De onooglijke stadhuisgevel aan het kerkhof
was zo rond 1740 een doorn in het oog geworden
van het zelfbewuste stadbestuur. In 1741 kreeg
de oostgevel dan ook nieuw aanzien, een fraaie
pronkgevel met imposante middenpartij. Deze
theorie kunnen we verder onderbouwen door
nog eens goed naar de in 1741 verbouwde gevel
te kijken. Bij de verbouwing is een al bestaande
bakstenen gevel voorzien van een nieuwe
natuurstenen middenpartij en een daklijst.
Op de hoeken werden zogenaamde pilasters,
verticale, in baksteen opgemetselde stroken
aangebracht, in een keurig achttiende-eeuws
baksteentje. De tussenliggende muurvlakken
laten nog het gave oude, waarschijnlijk
zestiende-eeuwse metselwerk zien. Hierin
zijn aan weerszijden van de middenpartij

grote vensters aangebracht. Sporen van oudere
(dichtgemetselde) gevelopeningen zijn er
nauwelijks, zoals je die wel kunt zien in de
westgevel. Kennelijk waren hier voor 1741
amper gevelopeningen aanwezig. En dat brengt
ons weer bij de tekening van Stellingwerf
uit 1723, die ook een grotendeels blinde gevel
toont.
Het kerkhof
Er is nog een interessante historische bron, die
meer licht werpt op grote veranderingen rond
het stadhuis in de jaren 40 van de achttiende
eeuw. In het register van de graven in de kerk
en op het kerkhof te Lochem uit 1777 krijgen we
een zeer compleet beeld van de graven binnen
de kerkmuren en op de verschillende delen van
het kerkhof, ten noorden en ten zuiden van de
kerk en ten oosten van het koor7. De lijst met
graven was opgesteld ter instructie van de toen
aangestelde doodgraver van de stad Lochem8.
Belangrijk voor dit verhaal is echter een
oudere bijlage bij dit document, gedateerd
1742. Deze bijlage geeft een lijst van zo’n 14
Lochemse ingezetenen, die allemaal in juni en
juli 1742 bij de Secretarie van Lochem hebben
opgegeven, dat zij een graf bezaten in de

Het Stadhuis te Lochem in 1723, door Jacobus
Stellingwerf, naar een tekening van Joost Berkhuys of
Berkhuyzen (Collectie Rijksdienst voor Kunsthistorische
Documentatie). De tekening toont rechts de naar de
Grote Markt gerichte noordgevel met de toenmalige
hoofdingang. De oostgevel is nog grotendeels blind.
Wat de functie van het aanbouwtje tegen deze gevel is
geweest weten we niet.
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onmiddellijke omgeving van het stadhuis. Zo
meldde Jan Joosten op 14 Juni 1742 “zijn groeve,
zoo zig bevind in de hoek tegen de Raadkamer, oft
(tegenover) het huis van Weppelink”. Jan Bouwhuis
meldde een groeve “bezijden den opgang van het

van de meldingen werpt nog wat meer licht
op de kwestie. Het gaat om “de Groeve van vrouw
Wijmelink (…) zijnde tussen het brandspuithuisjen
en de afgebroken muur in de hoek”. De afgebroken
muur was waarschijnlijk een deel van de

Fragmenten uit het de bijlage van 1742, met namen van bezitters van graven nabij het stadhuis (RAZ, Register
van de graven in de kerk en op het kerkhof te Lochem, 1777, met bijlagen, 1742, 1777).
stadhuis naar het Velthoen”9. Op de 17e juni kwam
ene Herdink of Harkink uit Klein Dochteren
naar Lochem om de bij zijn goed behorende
groeve te melden, gelegen op “het hoek van het
stadhuis tegensover de torendeuren”. De groeve van
Henrik Hensen Bode, gelegen
“voor de stoep van ’t Stadhuis” werd op 23 juni
opgegeven.
Ook begin juli 1742 komen er nog Lochemmers
naar de Secretarie, zoals Herman Brabander en
ene Winkelman, die hun groeven hadden “op
den hoek van de toren tegensover het Stadhuis”.
Het is aannemelijk dat de eigenaars was
gevraagd hun graf aan te melden in verband
met de ingrijpende verbouwing van het
stadhuis, een jaar eerder. De pronkgevel met
de imposante ingangspartij was in 1742 gereed
gekomen en het werd nu tijd voor de aanleg
van een passend pleintje tussen stadhuis en
toren. Maar hier lag een deel van het kerkhof.
Sommige graven lagen min of meer tegen de
stadhuisgevel aan.
Dat was, toen het nog een bijna blinde gevel
was, natuurlijk geen probleem geweest,
maar nu zich hier de nieuwe hoofdingang
bevond, was een herinrichting van het gebied
nodig. Een deel van kerkhof moest worden
bestraat, wat natuurlijk gevolgen had voor de
ingezetenen die hier hun graf hadden. Een
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westelijke kerkhofmuur, die ook in andere
bronnen wordt genoemd en waarvan in 2019
nog funderingsresten zijn aangetroffen bij
archeologisch onderzoek10.
Het brandspuithuisje wordt ook genoemd als
locatie van het graf dat Engelette Scholten
opgaf
“in den hoek van het brandpuitenhuisje of omtrent
daar de linde gestaan heeft”.
Mogelijk gaat het om het eenvoudige houten
gebouwtje dat Jan de Beijer in 1743 tegen
de zuidgevel van het stadhuis tekende. Het
is de voorganger van het in 1768 tegen het
stadhuis geplaatste waaggebouwtje. Verder
moet hier dus voor 1742 een lindeboom hebben
gestaan, die blijkbaar algemeen bekend werd
verondersteld als oriëntatiepunt. Er was
nóg een object, dat na de verbouwing van de
stadhuisgevel hier niet meer zo op zijn plaats
was. Het wordt genoemd in de groeve-opgave
van “Keppels Frederik”. De graven van zijn oom
Gerrit en vader Hendrik Henrikzen lagen
“bijzijden het gewezene pistoorentjen”. Dat zal een
soort openbaar urinoir zijn geweest. Op de
tekening van het stadhuis door Jan de Beijer
staat tegen de gevel van de kerktoren een smal
houten huisje met een deurtje. Is dit misschien
het “pistorentje”, dat inmiddels naar een andere

Het Lochemse stadhuis in 1743, getekend door Jan de Beijer. Rechts is een deel van de Gudulakerk te zien
(fotoreproductie van origineel in privécollectie).
plek was verhuisd?
In 1777 kreeg de nieuw aangestelde doodgraver
ook instructies over hoe hij moest omgaan
met de graven vlakbij het stadhuis. Die lagen
sinds de verbouwing van het stadhuis in 1741
en de herinrichting van het pleintje, inmiddels
onder de bestrating.
“ook sal hij de doodgraaver met opsigt tot de graaven
die sig onder het plain voor het stadhuis en onder de
thans gevloerde drie toewegen na de Kerk voordoen in
het bijsonder hebben te letten dat de steenen bij het
opneemen naukeurig worden bewaart en bij een versamelt
en sal hij gehouden zijn om deselve graaven soodanig
toe te stampen, dat geen versakking ligtelijk te wagten
sij, wanneer hij insgelijks voorsonnen ondergang deselve
wederom sal moeten toevloeren”.
Het is een aanwijzing, dat het kerkhof
oorspronkelijk tot aan de stadhuisgevel liep.
Ten slotte
We hebben kunnen constateren dat het

aaneengesloten bouwblok, zoals te zien op
de zestiende-eeuwse stadsplattegronden
(ook Van Deventer tekende deze situatie!),
waarvan het stadhuis onderdeel was, werd
doorgebroken. Het oude stadhuis kwam vrij
te staan, de Bierstraat werd doorgetrokken
naar het westen. Tussen stadhuis en kerk
lag het westelijke deel van het kerkhof. Het
gedeelte direct ten oosten van het stadhuis
is na 1741 bestraat. Ten noorden van het
stadhuis kwam rond 1630-1640 een nieuwe
bouwlocatie, op een plek die op de zestiendeeeuwse stadsplattegronden onbebouwd was.
Hier werd een huis gebouwd dat net als het
Richtershuis van een trapgevel werd voorzien.
Het huis, in de laatste jaren van zijn bestaan
bekend als het huis van de Dames Visser,
is in 1898 gesloopt. De contouren ervan zijn
in de bestrating van de Markt aangegeven.
Archeologisch onderzoek door Synthegra heeft
aangetoond dat de funderingsrestanten die in
2016 werden aangetroffen inderdaad dateren
uit de zeventiende eeuw.12
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Jan de Beijer tekende dit kleine houten huisje tegen
de zuidgevel van de kerktoren. Mogelijk is dit het
“pistorentje”, waarover in het registerboek met de
graven rond de Grote Kerk wordt gesproken. Het
pistorentje zal een openbaar secreethuisje zijn geweest.
Al in de vijftiende en zestiende eeuw circuleerden
verschillende benamingen voor dergelijke huisjes,

zoals ‘besloten husen’ (Gouda), ‘pishuysen’ (Leiden)
of ‘onreyne huyskens’ (Leeuwarden). Ze stonden
meestal vlakbij of boven een bakstenen beerput,
waarop de ontlasting via een stortkoker geloosd
werd. De reconstructietekening van zo’n secreethuisje
met beerput is afgebeeld in de studie van Roos van
Oosten11.
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