De Grote of Sint-Gudulakerk
Capít a sel.ecta uit de kerkgeschíedenís

v

an Lo chem

voor àeReformatie

Dc crote oíSinr-Gudulakerk te Lochem
[atb. r] kent een lange en veclbewogen
geschicdcn is. Lir bodcmonderzoek
weten we dat er op de plaats waar de kerk
nu staat in de negende eeuw al eer-r hou,
ten kerkje stond.' In dit artikel komt de

o

bouwgescl-riedenis verder niet aan de
orde, maar wordcn op basis van litera,
tuur- cn arcl-rieíonderzoek enkelc opmer-

n

kelijke punten uit de lochcnse kerkge
schiedenis geprescnteerd, te beginnen
met een valse akte uit ro59 en met als

eindpunt de machinaties van lochems
laatstc pastoor in r58r.
L cn pr obleem bij dc gesc h iedsch r ijving
van lochem is dat bij de grote stadsbrand
in r o r 5 r riju eL alle arch ielsru kken z ij n

4tu. r De crorc ofsint cudulakerk
{ansichtkaart, cr. r9351

vcrr.rietigd. Toch is er nog wel het een en
ander bew:.rrd gebleven, sonr, ook uir
l.reel onverwachte hoek, zoals uit dit
artikel zal blijken.'

graíelijke waardigheid als leen van het
bisdom Utrecht. Tot her grootgrond-

z

bezit van dezc heren behoorden onder

Twee valse akten:
van wie was de kerk?
De geschreven kerkgeschiedenis van
Lochem begint met twee valse akten,
zogehetcn falsa, die vermoedelijk aan het
einde van de twaalfde ofhet bcgin van
de dertiende eeuw zijn opgesteld door
geestelijken van dc Walburgkerk te
Zutphen. De eerste'echte' akte datcert
var' 1299.]

meer dc hoven te Zutphen en re Lochem.
De kerken die op het grondgebied van
dczc hor en u aren gebou wd, de Walbu lgcn de Gudulakerk, waren 'eigenkerken'
van de l-rofheer, de graaívan Zutphen en
Gelre, later de hertogen van Gelre.
Volgcns het cersrc lalsum zou in her jaar
ro59 de bisschop van Utrecht als scheids-

Voor rror verwieríeen lid van hct ge-

rechter in een geschil tussen graaf
Godschalk en de kerk van Zutphen de
tienden van locl-rem hebben toegewezer-r

slacht van cle heren van Zutphen de

aan de graaíten behoeve van de kanun

niken. Het tweede íalsurn meldt dat rn
r134 Andries, bisschop van Utrecht,

bekend zou hebben gemaakt dat
Irmengard, gravin en erlgename van
Zutpl.ren, de kerk van Lochem inclusief
al haar inkomsten aan
Zutphen schenkt,

z

l-ret

kapittel van

Als vaststaand mag men aannemen dat
omstreeks rzoo de schenkir-tg van de
Lochemse kerk aar.r l.ret kapittel van
Zutphen een erkend ícit was. Er bestaat
een al<Íe uit rzoT waarbij Gerhard lll, graaF
van Gelre en Zutphen, onder meer de novale tienden te Lochem schenkt aan het

kapirrel ran Zutphen norale ticndcn u ijn
nieuw ontgonnen land].1
In r3u 6 deed de deken van de SintLebuinuskerk te Deventer namens dc
proott cn a.rrtsdeken ran Derentet uir
spraak in een proces tussen deken en
kapittel van Zutphen en otto van der
Esschc, rector der kerk te lochem, over het
paÍonaatsrecht van de kerk te Ruurlo.
Het kapittel werd in het gelijk gesteld, en
Orro deed hetjaar daarop afrrand van zijn
rechten en van de novale tienden te
Lochem. Kennelijk hoorde ook de kerk
van RuurLo bij de s. henLing uit r r 14.'
een belasting op

U

o
z

nis aan zijn ouders Otto en Kunegundis
en aan al zijn voorzaten en opvolgers,
begiftigt hij de pastorie met de vrijheid
om nrer één bijl hour re hakken in zijn
woud Deypenheym ofKedinger nark
voor brandhout en voot omhciningcn.6
Dit rccht wordt op z3 juli r3 r9 bevestigd
door Otto. graafin Tecklenbulg en irr
Dale, en dan nog eens op 9 april 1378
door Arnold van Hootn, bisschop van
ULrecht. op wie her goed inmiddcls is
overgegaan.T Op het eerste kaartje van
Van Deventer (aíb. z) is aangegeven waar
het woud Deypenheym (in andere akten
ook Kedingerwolt genaamdl vermoedelijk heeft gelegen.

De pastorie
De oudste echte oorkonde die over cle
lochemse kerk best^at, d,aÍeeft van t299,
oftewel, zoals het zo ítaai geformuleerd

wordt: Dotum

anno D omini millesimo drcen-

tesimo natagesimo

in díeDomtmca,

qua ontatu:r

Loctare (Gegeven in hetjaar des Heren
v99 op de zonàag waarop Laetare wordt

gezongenl. Bedoeld wordt de vierde
zondag in de vasten, die in datjaar op
z9 maarr ualt. Dc mis die datt wordr

Aft. z cedeelte

gezongen begint met de woorden: ldetaÍe

girrg

-lerusalen

(Verblijd u, JeruzalemJ.

Deze oorkonde betreít een schenking van
Wilhelmus, graaívan Dale, aan de pastorie der kerk in lochem. Tet nagedachte-

vinDeveÍter
l h"eÍ
gemaakr van Lochem en omgeving. Dc vir dc comvan een kaarr die lacob

om'r-eek' r'oo in opdr rcnt ,. n P\i

ip.

puLer ingevoerde tekst geefi dc vcnnoederijle lig

lrcr Kedingc'uo'r. \Jrroe hei.riLgÀ.e
de Stichting tot Bevordering van dc
Uitgave van de Plxttegronden van lacob vanDeven
ter in sarnenwerking met Canalctto, Alphen aan den
Rijn. De originelen zijn te vinden in het Prado te

ur r:n

uit rqpz door

Maddd.l

De akte van rz99 is het ecrste geschrift
waarin de pastorie van Lochem in eer-r
akte wordt vernreld.

In de pastorie woonden de pastoor en
ctrkele pr ierter.. Door de inlolmrr ie uir
twee aktcn te combinerer-r valt bij benaderilrg afte leiden waar dit pand gelcgen
heeft. Op 5onteTibLrrciru'daghe (r4 april]
r4z8 schenkt Glrese, weduwe van Gerd
Maes, aan dc pastoor cn de priesters van
Locherl onder meer achttier-r tijns

grooten sjrars,

g.r.rnde uir rwcchuizcn

aan het straatje dat loopt van het rooster
naar de pastorie.3

Her straarjc nroer de huidige Kcrksreeg
zijn: het loopt van dc AchtersÍaat naar
de kerktoren en wordt ir-r een al<te van

9 oktobcr r56z aangeduid als des Poterss
Strrritken.eAan dc Kerkholzijde l.reeft daar
kennelijk ccrr roo.rer gclegen onr re
voorkomen dat loslopendc varkens en
honden de lijken zouden opgraven.
De pastorie heeít waarschijnlijk aan dc

Achterstraat gestaan, ongeveer op de
plaats van l.ret huidige wijkgebourv van
de kerk, de Hooiplukker [nr. 5).
Erachter, aan de Zr:iderwal, was het Sr'nt
Agncsconvent.
Op het tweede kaartje van Van Deventcr
(afb.3] is de situatie weergegeven.

Financiële positie van de kerk
Dat de Lochemse kerk er in dc veerticnde
ceuw financieel gocd voor moet lrebbcn
gestaan, valt te concluderen uit het
volgende vcrhaal van Lenscn en Heitling,
die de gcgevens ontlenen aan Ten Haclf '.
Aan de bouw van de Don-r in Utrechr

[tussen

ru 54

en r 5r4] is door 6zo

-l

z

parocbies in het bisdom bijgedragcn.
L.r r395 kwamen dc hoogste bijdragen

o

(in volgorde van hoogtel van Deventer
roo pond). l(ampcn 8r pondr. Deltr,
Gouda, Arnsterdan, Groningen, Elst en
Zutphcn 1o pond en rien >chelling ,
Lochcn-r staat vcrmeld met 2.6 pond en

o

j Dir kaarrie van van Deventcr gceft allecr hct srrarenptan cn enketc
bclansrijke gebouive.: de kerk kempluDl, .lc drie poortcn, het sint-Asnes
-onr' rr r., de l id.' r ri. n rer \ocfi i er.o,rrrg" gebour rr rr, r ."",;.",,"..
vermoedclijk cie Hoflan Lo.herrr. De via de conputcr ingevoerdc rckst gectt

Ai'b.

oe.e,nro.d.l,jl.Do,iue rrd. p'!er*<. ririeneno. p..o'ie.
lBron: zie lttbeelding,l

J

tien schelling, Doesburg met r8 pond,
terwijl Arnhem in datjaar slechts rr

z

pond heeft bijgedragen. Overigens
gebiedt de eerlijkheid te vermelden dat
Arnhem in de loop van de vijítiende
eeuw zelÉs Deventer heeft ingehaald.
De bijdrage van Lochem is des te opmetkelijker alsje kijkt naar inwonerstallen.
Ovcr dc veerr iende eeuw heb ik geen in
íormatie, naar er bestaat een pondschattingsregister uit r47o, waaruit blijkt dat
lochcm r9r gezinshoolden relde. regen
Groenlo zz5, Doetinchem 299, Doesbutg
433

enZutphen

7E9.

Vicarieën en hun sponsors

U

ó

Gezien de relatiefhoge bijdrage aan de
bouw van de Dom moet dc Lochcmsc
kerk welvarend zijn geweest. Waar haalde
men de middelen vandaan? Een veelgebruikte manier om geld binnen te halen

z

was het instellen van een vicarie. Simpel

E

gezegd is dit een geestelijke instelling,
vaak een altaar voor een bepaalde heilige,
waar de priesters tegen betaling speciale
missen opdragen. De kerk wierf 'sponsors onder dc burgcrij om zo'n uicrrie
Ionend te maken.

Afb.4 Houteí sculptuur van de heilige Urula met
haar maagden, rond r5ro r5zo vervaardigd door de
Mccstcr vanOsnabriick. Het beeld bevindr zich in
her suermon<ft Ltrdwig Museum tcAkcn. {foro
Rheinisches Bildarchiv, Kunstkartc nr. 5oal

De oudste is in r341 gesticht door pastoor

populair in de middeleeuwen [afb. 4);
de massaliteit van de moordpartij heeft

Otto van Essche en de priester Herman
van Hastelborgh." otto is de eerste pastoor van lochem die mer name *ordr ge
noemd. we kennen hem niet.rJleen uit
zijn conflict met het kapittel van
Zutphen, rnaar ook als stichter van de
eerste vicarie van de Lochemse kerk, namelijk die van dc He ilige Drieëenheid, de
EIíduizend Maagden en Alle Heiligen.
Ovcrigcn'. ook in Zu Lphen is een r ic.rrie
van de Elfduizend Maagden te vinden; dit
nordt r oor het eelst vcrmcld in 1403. '
Het verhaal van Sint Ursula en de elfduizend maagden die bij Keulen door
nnen rígerlrchr zouden zijn, is on tstaan in de negendc ceuw en was zeer
de

Hu

kennelijk tot de verbeelding gesproken.
Het aantal berusr echrer op een vergissing.
ln de buurt varr KeuÍen i> een inscriptie in
5teen gevonden uit de vierdc cctrw, waarin
ene

Clematius meedeelt dat op deze plaats

een kerk is gebou"d ter nagedachrerri.

rr

maagdelijke martelaressen. De
tekst op die steem luidde: XI MIARTYRESJ
VIIRGINES], waarbij de M is aangezien
voor het getal rooo; van namen was geen
sprake.'r
Er zijr.r verschillende bladzijdenlange
lijsren beuaard gebleven van bijdragen
ar n en bez ir t ingen van de d iverse r ic.raan

rieën. zoa Is de

r r,r

ee r an de

V

roeg rn i<

u

ir

r

4lo, die erg populair moeten zijn gc-

weest. Ecn bereJ<ening op basis van de
5tichring'brier - Íeerr d.rt dczc c*cc vrca

ricën aan geld alleen al jaarlijks ongeveer
8o pond hebben opgeleverd; de goederen
\\.i1reD minstens eenzelfle bedrag waard.
In zo waren er nog negen vicadeën met
hct nodigc bczit. Kennelijk warcn cle
Lochcmsc priesters bel<waam in l-ret

gcld, gaat l-ret ri-reestal on-r r tot r,5 pond

perjaar loor

her hourlen

ron norroriërL.

Was dat eigenlijk veel, een stuk land,
een pond, een Geldersc gulden, ecn vette
gans?

Lonen rond r4oo

werven van sPonsorS.

Het is moeilijk om de wrardc van een
pond in hedendaags geld uit tc drukken.
Onr ro, lr en ig idee tc ger e rr r .rn de sir r..

Maris'5 n-reldt dat er in de vccrticndc
ccuw ccn collcge vaD zcven koorheren
in.lusiefde p.r.roor r.riefir, drr drge

atie rond 14oo: een ongeschoold wcrk
r-nan moest vier dagcn werken on-r één
pond tc verdienen en tusscn rr novembcr

Jijks dc zcvcn getijdcn zingt. Pastoor
Hcrmannus Fabri stclt in r364 de statu
ten van dit collegc vast. Het was een dure
gr'.rp, w.r.rr gcld voor gc\.\cc5L nroet zijrr.
Post'6 stelt dat Lochem uitzonderlijk
rloeg i' n ret Je ir rst elÍing r.rrr een dergelijk collcgc; volgcns hcn l<wan.ren ze
elders in Nederland pas aan het einde
van de vijftier.rde en in de loop van de
zestiende eeuw tot stand.

err

Een vette gans 's jaars
Veel Lochen-rse burgers betaalden dus aan
één ofmeer vicarieèn, anderen maaktcn
bedrager-r

ofbezit over

aan

de paJtoor en .1.

omenl! ke pi'iesten lan rie kerk te lochem.
Beide typer.r bijdragen waren bedoeld
voor het houden van metrroriën, speciale
missen voor het zieleheil van overledenen. Sonmigen investeerden in misscn
r-ra hurr eigen overlijden, alrderen betaalden voor menscn dic al ovcrlcden waren.
ln iret : rclr iel r.rn de GudLrl.rkerk zij n
legio van dit soort transactics tc vinden.
5oms betaalde n-ren in naÍ.rra, vaak cchtcr
ook in gcld. Zo dragen Gl.reerd en Bate
Amckingh n.Let goedkeuring van hun
zoon S$'eder op zg auglrstLrs 1401 één
nicuive Cclderse gulden perjaar over aan
de kerk voor het houden van memoriën.
en doen daar op 4juli r4oz nog één vette
gans 's jaars bij.'7 Als er sprake is var.r

geu

:z lebru..'ri zell:

or-r-rdat

zcverr of.rchr d.rgerr.
het winterloon wegens korte

t

dagen een stuk lagcr lag.

z

Het wordt allcmaal nog wat concreter
.rl. r'r e de d:gÍonen omzer r err in ccn j.r.rr'loon. In dc n-riddcieeurven weLd op zondager-r niet gewerkt, o'enmin als op de
48 heiligcndagen die door het bisdorn

o
ó

Utrecht als olficiëlc leestdagen waren
aangemerkt. Sorrmige van die dagen
r;elen op ccn zond.rg. du.lrrcn we u eggen dat eenjaar z7o werirdagen tclde. Een
ougeschooldc knccht verdicnde {als hij
altijd wcr:k had!] zoo dagcn l.ret nonnalc
loorr vrn 5 grorcn cn -o drgcn her r' irrrerloon van 3 à 4 groten. Perjaar wes dat
zo'n rz5o grotcn, oltewel ruim óo pond.'3
Tegen dc achtergrond van dit rekensour,
Ir1etje kunncn \,ve nu iets rnccr zeggen
ovcr dc bedrager-r die dc Lochemers aan
de kerk betaalden.
L-r een akte van r juli r4ó5 wordt nict
allccn cen bedrag, naar ook de te leveren

tegenprcstatie duidelijk gespecifi cecrd:
Bclie van Bramele betaalt aar-r de pastoor
en pric.tcr. v:n IoclreÍn 4 porrd pet j.lJt
r oor dric j.r.rrlijL. tc iroudcn merno ricdiensten voor haar rrroeder Aleyd van
Tuccslo cn haar man Henric van

Brarncle."
Op grond vrn deze mcdcdeling zoudcn
we de prijs van één mcmoriediensr voor

z

z

o
z
E

twee personen kunnen stellen op circa
1,1 pond. De vele Locherners die een
pond betarlden. zuÍÍen uit dir bedrag

plus natuurlijk diejaarlijkse vette gans.
En zeer veel Lochemers betaalden een
pond, oftcwel minstens Jzoo per jaar

vcrmocdclijk één jaarlijkse dienst voor
één penoon hebben kunnen bekoscigen.

aan de kerk,

Wat de Amekinghs betreft: een Gelderse
gulden was ongeveer gelijk aan r,5 pond,
een ru ime beta Iing r oor één memorie dienst perjaar voor twee personen, maar
wat krap voor dde. Misschien wilden ze
ook alvast een aanbetaling doen voor
hun zoorr, en r andaar de r erre gr ns.
Om het idee van de waarden nog cor-r
creter re maken, volgen l-rier kort twee
Zutphense gevallen.
Op z8 juni r36r rnaakt Marinus Alphardi
zijn hele bezit alvast over aan het kapittel
roor zijn zicl en zaligheid. Hij r.r iÍ lrieruir
nog 6o pond perjaar ontvangen om van
re leven. Dar is. zoa ls u e hebben gez ien.
ongeveer hetjaarloon van een onge
scl.roolde knecht die doorlopend werk

Ziekte en ongeval in de
zestiende eeuw

heefi. Vermoedelijk heefi Marinus in zijn
laatste dagen een sober leven geleid. We
kunnen zijnjaargeld [en dus ook het
loott r:n een onge'. hooldc knechr, mis
schien vergelijken met ecn AOW-uirkering; dan is 6o pond gelijk aan ongeveer
Jrz.ooo en kon-rt een pond opÍzoo."
Het is echter niet onmogelijk dat we de
waarde hoger moeten stellen, misschien
wel op het dubbele. Als we bijvoorbeeld
kijken naar stomme Beerte Deelkijn
Herthgersdochter die blijkens cen akte
van 2j maart r I'r eenjaàrliik(e lijfrenrc
ontvangt van het Walburgkapittel ten
bedrage van 6 pond, lijktJrzoo wel heel
erg weinig. Misschien kreeg ze daarbij
nog kost en inwoning, bijvoorbceld in
het armenhuis, maar daarovcr vermeldt
de historie verder niets."
Al met al zouden we de kerkelijke
bijdrage van Bclic van Bramele kunnen
stellen op minstensJEoo perjaar en die
van de Amekinghs op minstensf3oo,

In het Gudula-archieíis enkele rnalen
sprake van Geryt mr. Dirxs (in verschillende spellingen), één maal in r5r8 en
één maal in r56z." In het eerste geval
Cer)L m'. D rr$, priestc'
rairSint Anthonls te Lochem, in het
tweede geval om Gerryr mr. Dir-xs, srridssecretaris en zijn vrouw Hermanna. Uit latere

gr.rr hec om een hrc'
enrricaris

geschriíten bÍijkt dat cr nog eeuwenlang
een familie Koesters o/ft Melsrerdercx

in

lochem heeít geleeíd. Hoe de familieverhoudingen precies lagen, is rnoeilijk
te achterhalen'r, naar over heer Geryt
mr. Dirixss uit r5r8 valt nog wel het een
en ander te vertellen. We beschikken
nan-rclijk over een íascinerende bron:
de kroniek van Johannes van Lochem.'4

johannes van Lochem, zo genoemd naar
zijn geboorteplaats, tracl in april r5zo
aan als zesde prior van het SintAntoniusklooster tc Albergen. Daarvoor
was hij prior geweest van het klooster
Onze Lieve Vrouw in't Zand bij Straelen.

lot

Í525. roen hij alsr.rnd dccd

anrbL. h ield

rrn zijn

hijecn kronieL bij, die zijn

hele ambtspcriode omvat. Het geheel is
in het Latijn geschreven en het oorspronkelijke handschrift {een autograaf, d.w.z.
geschreven door Johannes zelÍ] is te

vinden in het Rijksarchiefin Overijssel
[afb. 5J. Het is vcrtaald, van uitvoerige
toelichtingen voorzien en in r995 in
boekvorm uitgegeven. De kroniek, die
hier en daar de vorm van een persoonlijk
dagboek aannccmr, biedr zeerreel informatie en laat zich lezen als een reportage.
Wat hct geschrift voor dit artikel interessant maakt, zijn de passages die Johannes

wijdt aan Lochem en

aan

zijn fanilie.

3 z is

n!n

mrjn bloer hcel celnrd. Op

r

lnder

en

overlijdt

5zo

dernacht. In

3ojuli

Jol-Lannes' broer Gerardus

r,,rder lond ploats op de fcestdng

Meistcr Din, vicarius in de patochie van
de H. qnronius. ran de pe.r. Hl znr doar in

de orelbli;Jselen van de

:ijn

rvaren

Dcr viel roen

huis helem,rnl alleen, door de z!nen rerioten

r anll,ege de pesr.

ir,rp n,r nr
'

di(,rr'

ee

rrn rp,r

H!

r'ouu

kon nlben I'eschikken over de
en r nn

gn'o'ne,r. /o

H

ii

re

op een

rnir

de

nin

Vondsr

lan

H. Stephnnus {; nuglrtur].

lri'dag. Heellerl rredeburgerr

dnnrl,! nnnrvezig. Ook nl rualen zij bong

vooÍ de pert, to.h lv.lren

b.'rrall d;a d0ni'or i,,

'.h riiíi h ii.

norget, aldus

de vroege

Johar.rnes,ging ik de stod ir en rvris b! de
beglafenis nanl,ezig. i...]oe beg rcfenis lnn

getiteld Het ovelllderr lnn

Hoofdsnrk

z!, orrrdor z! hen

zo

grnog

mochten, nnar z!jn beglafenis gekorrren.

isL

naar Lochem om zijn moedcr tc troostcn,
gaat uiteindelijk uit angst voor de pest de
stad niet in, maar blijít in Nettelhorst bij
twcc van ztn zussen. Zijn moeder is ecl-r
ter met een andere zus in Locl-ren geble
ven om zijn doodzieke vader te verzorgetr
,dieorcligcn'.r.rn rnrnlL,lr l;idl en niel
aan de pestJ. De vader sterít even na rnid-

Dat Gerardus Me ister Din in dit fi-ag
mcnt dezclfac is rls de Cerylrr. Dirixss,
p ;(,le ,'r viLnlr rn" s,,tt {'r,írorJ, r. Lo,'re' r uic
de.rkte v.rn rsr8. lijdr mijns inzierrs geen

twijfel. De vader krijgt nergens ccn naam
in de kroniek. ls hij de MeesrerDirk naar
wie Gerardus genoemd is? In ieder geval
was l.rij wel bekend in Lochem, gezier.r

:
z

o

dc opncrking over de velen die zijn
al

;àc p0lo rrío ïlryb uc

ur

Jl&trgrlor
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rÍÈ. t Hrndschrilr vrn lohannes van Albergen, overgenomen uit

de uirgrve van
stichring Hccrrkunde Albergen en de Tl'enre akaclcrric {rfb. 05. p. zzsl.
De Kroniek,rn Johanncs ran lochcm is te vindcn in hct Ri.jksarchicfoverijssel,
ir!. Tcn Care nr.r Het mamrscript is een autogrart U ziet hier fragment s3,
De praedio nostro N] hucs iD AIbcrgh.n iov.r onzc hocvc Nijcnhuis ir albcrgenl.
de

z

begraíenis bezochten ondanks hun
angst voor de pest. Het zijn veelbewogen
jrren voor lohannes van Lochem. Tijn
moeder overlijdt op t4 ner t5zt.Zegaat
na de vespers nog even bidden in de kerk.
Hoewel het een belangrijke leestdag is (dc
H. Servatius], zijn cr nog arbeiders aan het
werk. Op een gegeven moment hakken ze
wat onvoorzichrig een stu k cement weg.
*.r.r rdoor ccn groor deel r a n heL dak in
s

10

z

to

rt.

H

ie rdo

o

r liep de

n6tig adr hetlidden
\rennltzeld, zodat

ze

zelfs helemaaL

o
z

etk rn Lochem aonzi.enhjke

\,vas, bedoh,en en

t

otden. Haar hoofd,

t,erbijzeld, en ook

w arcn t erpletterd.

helenoal

IqÍer alleen nag maar aor.

hacr kleren herkend kon

U

k

,chrijlL Joh.rnne' r -rn I ocbcm in
hooídstuk 9o. Ën ond et díe yracht stenenwerd,
nijn moeder, díe nieu onheilspellends t ermo edd,e et

s,irode op.

al,

w

ed,

hodl |,eàe:;r.aren

}{et Iijk werd ondet diehoop ste-

nent'andaan gehoald enbegratten

nrLast onze

oter

Leele:il,rtad'er
I cn slotre or er Iiidr op ó lebrurri r s2 Í rijn
zu' Chrisrina.ran de pesr aib. o. -y: ze is

dan ongeveer zz jaar {hooídstuk 611,"

Lochems laatste pastoor
Lochem heelt de hervorming niet erg snel
omhelsd. De laatste pastoor was Johanr-res
Hoyer, die overigens was begiítigd met de
vicarie van Lochems eerste pastoor: dat
van de Ëlfduizend Maxgden. Toen het
van Gelderland

in

Hof

r581 een protestantse

dorninee na.rr Lochcnr sruurde, bleeí
Hoyer in de pastorie wonen cn zijn pastoorssalaris incasseren zonder er iets voor
te doen. OndeÍussen werd de dominee
niet betaald. De predikant dreigde weg te
gaan en Hoyer liet het Hoíweten dat hij
Calvijn aar-r het bestuderen was om examen te doen in de rechte lccr en dat hij
tijdens zijn studies doorbetaald wenste te
worden. Het Hofging daar aanvankelijk
mee akkoord. In een akte van 4 oktober
r58r schrijft men alle midlen ar tho wenden,
on

hem op den rechtet v ech tho brengen.

Afb.6De Gudulakerk is rijk ran interessarte muur
schilderiDgeD. op de zuidmuur van her zuidelijkc
zijschip bevindt zich een vijfticnde eeusc arbel
ding

vÀn de H. scbrsriian. Dc knielendc 6gnur aan
de voeten van de heilige is hoogstwaarechijnlijk vcrantwoordeltk voor dc schenkins eÀn de schildcrins
en past hiernec in dc rij van de vele Lochcners, die
op een orandere wijzer bijdroegdr lan de kerk.
sebasrianus was in de middcleeuwen een van de

bcLrg.i;\'re p.:tronerr regendepe>r oeprjl r. rrn
oudsher hct symbool van deze ziektcl. De
Jíbeeld.,,e i. d, '14ee ook 1,,,,u"r .' voo, ae
peÍcpideDieën die het Diddelecuwse Lochem
hcbbcn getroífen. [Íóto c. ]. Fnnk, Nijnegenl

Uiteindelijk

is er echter niets var.r

terechtgekomen: in 15s7 en 15s9 blijkr
Hover kapelaan re zijn r:n dc Walburgkerk in Zutphen, dat toen Spaans was,
Een andere geestelijke, pater Luimans
van het Grote Convent, is na enigc om
lwcrvingen en mcr kennclijke regenzin
weI op d.e rcclte w eg geko ne n, Al in r 5 8 3
schijnt hij bezig te zijn geweest met het
examen over Calvijn, maar pas in r59o
wordt hij predikant in Lochem.'6

Wat is er nu nog te zien
Fysiek is er nog wcl het een en ander
overgeleverd uit c{e periode van vààr de
reíormatie, zoals de rtuurscl-rilderingen,

waarvan twee voorbeelden bij dit artikcl
uolden:fgcdrtrkr rfb, o. -. \ erder zijrr
cl ttog recrricn oude gr.r^rcnen le /icn.
waarvan er één van vlak voor die tijd da
teert.l: Deze steen uit r577, dus maar een
paarjaar voor dc hervorming olficieel
haar intrede deed in Locheln, is te vioden
aan de noordzijde tussen dc tweedc en de
derde pijler venaídc toren [afb.8 nr. r z].

Met enigc n-roeite is de volger-rde rckst te

ontcijferen: Hir
l(eppel ter Cluse

is

bcgrnlen]orckf

r

loJr v.rr

[dat laatste woord is al

nar.rwelijks neer leesbaar; alleen de
boverrsre gcdcclre" r.rn de lcrrer. zijn
nog te herkcnner-r). Met dezc lonckcr lost
trroet Joost l,an Keppel bedoeld zijn, die
ir.r r544 als mir.rderjarige dc Cloese crlt
cn die overlijdt ir.r r577.'3
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AÍb. 7 op een ir dc zcsticncle eeurv venicuvcle
pijlcL in trcr nicldenschip fan .1. ctrd!lakcrk vindr
men een schildcring nrr de H. Rochus, in de late
middclccuu,en de pesrhciligc bij tritsrek. Rochrr,
rfbcb.cki nler pelgriDrsecwarrl en staftoonr dc
pcsrbuil of zijn ortblorc rcchrer been. Dc heilige
werd getuigc zijD aanrvczigheid in dc Guciuhkerk
ook in hct cloor pest bezochtc lochem !ereerd.
lfàro

c.

I.

KKI TIEN VoN ME YENIE LDT+

' Dc atrrc r is nec.landicr. Na ccn toopbarn in dc
lournalistick cn het bediijfslevcn is ze sinds ree,
dorcnrc bedrijískundige in1orD,atica ran Hogcschoot
rlselland inDeventcr. DearnmÍ is ,e ondcr nrd
eindrcdacrenr van schohonfr

ol0.

a

a

.13(l

.

8 llaricgrond ven dc crote ofsint-G[cluhkerk. De nunmcrs stren voor dc
hisrorische cralsicnen die daar nu nog te zicn zijn; r r cluidt de stecn arn v;rn
Jonckcr tosr vrn Keppcl rcr Clusen uit r577.

Alb.

to.kn, hcr rijdschriti

zc sinds r995 rcgclmatig publiceert.
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Wijnandts van Resandt , De vícaríeën

ín

Amste r dam L9 43, r zL.
L3 Zíe onder meer Donald Aftwater, Thepenguin
Dictionary of Saínts, Harmondsworth t9g6, en
Lensen en Heitltng ry83, Í7Í.Zie ooknoot ro.
G el,áerl.and,

t

Zíe bijvoorbeeldA.G. Schulte, "Monumenren in
Lochem"
b es

,Ini

Oyer stad en schoLtambtLochem.Een

chrtlv ing na 7 5 o j aar, Lo chern Í 9 8 3, zo

z Hetbelangrijkste
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mareriaal is te vinden in
Arnhem en in Zutphen In het Rijksarchief in
Gelderland gaat het om het archíefvande SintGudulakerk te Lochem (archieíblok (o76) en het
archíef van het Grote ofsint-Agnesconvenr re
Lochem (archtehlok o3 zt). 1Het Gudula- archief
bevat stukken daterendvarl t 3t8-r573,het
Agnes-a r chíef Io opt v an t 37 o - r 6 o7 . In het
Stadsarchieí van Zatphen bevindt zich onder
meer het archref van het Walburgkapittel., dat.
círca5oo charters beva t daterend v ai rc 5 9- t6o6.
Over de connecties en conflicten van het kapittel
met de pastoors van Lochem is zo veeL materiaal
dat er in de inventaris een aparte afdeLing van is
gemaakt.
Deze stukken

zijntevinden in het archie{van

F]

3

Ê

het Walburgkapittel, zie onder meer het.Líber
cqmercl cap ituLí Zutphaníensís . D it b o e k b ev at
zestíende-eeuwse afrchri íten van [veel) oudere
akten daterend var- ío59-Í577,die vaak ook
Lochem betreífen.
4 A.I. Maris, "Kerkelijke stichtingen in Lochem
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Byáragen enMeáedeLingen Ge[re S8

Fi

zíe p.

U

g.

UgZi, 8r-r32,

ZieMalis 1935,84.
Over het Kedingerwolt, zíe Fokkelien von
Meyeníeldt, "Na de stadsb rand (+).D, oudste
akten o ver de Gudu Lakerk", S choLtampt y an Lo chem

F

(t)

t4
L5

r6
L7

8

RAG, Gudula- archíef, ínv.

m.

56.

inv. nr. 99.Zie ook:

okkelien von Meyenfel.dt, " V o or de stadsbrand
[r]. Wie woondeÍ't er aarL het Kerkhof?",
SchoLtamptvunLochem 44, nt. z j998), Lg-zz.
Zie ook Íaoot zz.
Zíe Leo Lensen en Willy Heitling . Stad ín de míddeLeuw en. D ag eLyls Lev en ín Zutphen, Zutphen t 8
9 3,
F

1.O

CtX) en

Maris

ZieMarís L935,95.
P o s t, Kerkges chíedenis y an N ederl.and in de
míddeleeuwen, zDln, Utrecht Í957, deel z, z'9Í.
RAG, Gudula-archief, inv. nrs. 33 erL34.

Zi e R. R.

h aïk. F ískaLít eít en s o cia'.L- e co no mísche ev oLuties ín het
kwartíer vanZutphenttldens de rye eeurt/, zDLn (offset),

Nijmege n Lg74-Lg75.Een exem pl.aarvan d.it
werk is aanwe ztg in de bibliotheek van het
Stadsarchtef vanZutphenen in die van het
Rijksarchief in Gelderland te Arnhem. Op pp
1o3 en 284 geven zlj een over zícht van dagl,onen
in Doesburg rond Í4oo. Zie ookFokkelien von
Meyenfeldt,"Voor de stadsbrand [3J. Een bloeiend bedríji de Lochemse kerkfabriek", SchoLtampr
vanLochem 46, Íat. t (tggg), zg-32.
L9 RAG, Gudula- archief ínv.nÍ. 7 5.
zo Archief Walburg-k apittel, z8 jani t36t.
2L ArchieíWalburgkapittel z5 rrraart L37 L.
zz Inv. nr. 94 van 5 janaari ryfi en inv. rrr. 99 van
9 oktober t562.
z3 Zte onder meer Von Meyenfeldt
ry9g (zie noot
g); Id."Nog eens Ger[r)yt mr. Dir[í)xs" , SchoLtampt.
vanLochem 45, m. 3 SggB), 34-35; en Id. "Voor de
stadsbrand [a). Johannes van Lochem enzrln
farnrlte" , SchoLtampt 5L, Í1Í. Í (zoot), :rz-:'6.
En verde r Loch.em, Trouwboek ryg-t5gg;Doopboek
r58z-r5gT,Trattscripties: /.B. Baneman en K.
Westra, Publikatie van Oostgelders Tijds chri{t
voor Genealogie en Boerderíjonderzoek, llrraatt
L g 8 g en verde r Lo chems stadsb estuur ín d.e 7Z
e eeuw .
Memoríe- en r esoLutíeb o ek 6

r 5 - 17 o

r (r7

n),

Transcripties: H.L. Steenblik en A. Kosrer,
Gemeente Lochem/Historische Vereniging
LochernlLaren, LggB.
24 l.B. Schildkamp, e.a., red., ÍSzo-1525. Dekroníekvqn
Johannes
to

z5

67. Dít

LL

fol

s c

e

verhaaL is cijferm atig níet helemaal
acctrÍaat Ik heb het gecorrígeerd aan de hand
van N. B. ten li'aeff, Br onnen to t de b o uw g es chíed,enís
van áenDom telJtrecht, Rijks Geschiedkundige
Publicatiën. Grore serie, deel 88 II, r, rekeningen
r395-t48o.
Het orígineel van deze akte is te vinden in het
archíe{ van het Walburgkapittel. Een afschríít
sir dezeLfde tijd berust in het RAG [Gudula-archieÍ), en ook in het Liber Camerae (zíe noot 3)
is een afschríft opgenomen fíol CVII).

caÍraeÍae (vanaf

r8 Deze getallen ontleen ik aan G. pieters en R. van

VerseveLt,

9 RAG, Gudula-archief,

Í

L935, LLg-l_zL.

49, nr.t (apríI zooo), z3-26.
7 A{schriften uit het midden van áe zeventiende
eeuw van deze akten zíjn te vinden in het
H ands ch rift v an G . Kr ey nck, B eLheem, Sy o n, Lo chem,

a{d."Lochem" {ol. t, Stadsarchíeí
Zatphen.

Zie het Libe

vanLochem, príor te ALbergen.l) ertaLíng en
S ti chting Heemkunde Alb ergen,

eLíchtíng,

Twente Akademie, Ensch ede ry95.
Hier hee{t de vertaler een vergissing gemaakt
[Kroniek p. zs4): hij schrij ít r5zz, nraar
uit de contexr en uit de plaats van dezepassage
als geheel blijkt dathet
jaartal, L5zL moer zin.Zo bLíjkr onder meer
dat de moeder vanJohannes en Christina

in de Kroniek

nogl.ee{t.
z6 ZieMads L935, g8-gg.
27

Fokkelien von Meyeníeldt, "WíeIagen er
begraven in de Gudulak erk?" , Schokamptvqn
Loclrem 47, m. z Sggg), 6-to.

z8 Zie lan Harenbe rg, KasteLen enl,andhuízen rond
Lochem,

Zutphen Í989, 9.

