
Lochemse families
Onder de mensen die een belangrijke rol speelden in het bestuur of de ontwikkeling van 
Lochem zijn vaak diverse leden van eenzelfde geslacht of familie. Van vader op zoon of met  
broers tegelijk diende men de publieke zaak of dreef men zaken. De familie STARING (20) is  
een duidelijk voorbeeld van zo'n geslacht dat veel voor de streek heeft betekend.

Van der Meij
Al in 1632 wordt de Gorsselse 
HERBERG (14) de Roskam genoemd, 
maar hij is ongetwijfeld veel ouder. 
In 1751 kwam de herberg door een 
legaat toe aan Willem van der Meij 
en diens vrouw. Een herbergier was 
vaak tevens agrariër en van Van der 
Meij is bekend dat hij aan het einde 
van de achttiende eeuw ook 
houtkoper was. Bijna 250 jaar zou 
de Roskam in het bezit van de 
familie Van der Meij blijven en zou 
de familie daarmee prominent in 
Gorssel aanwezig zijn.

Van den Borch
Zowel jonkheer Allard van den Borch van Verwolde als zijn zoon jonkheer Emile waren rond 
1900 burgemeester van de gemeente Gorssel, waar zij toen woonden. Pas later keerde de 
familie terug naar hun LANDGOED (17) bij Laren. Overigens was vader Allard ook actief in het 
provinciaal en landelijk bestuur. Voor de Antirevolutionaire Partij was hij provinciaal statenlid 
en gedeputeerde en lid van de Tweede Kamer. Vanwege zijn opstelling vóór verbreding van het 
kiesrecht gold hij als de “rode baron”.

Sickesz
Laren kende van 1864 tot 1877 een burgemeester, C.J. 
Sickesz, wonend op de Cloese, die weliswaar geen heel 
geslacht van bestuurders heeft opgeleverd, maar wel 
zelf een reeks initiatieven ondernomen heeft waar een 
hele familie trots op zou kunnen zijn. Na zijn 
burgemeesterschap was hij onder andere de eerste 
voorzitter van het Waterschap de Berkel, oprichter van 
de Geldersch- Overijsselsche Maatschappij voor 
Landbouw, initiatiefnemer en eerste voorzitter van de 
Nederlandsche Heidemaatschappij en stimulator van 
een coöperatieve melkfabriek in zijn koetshuis op de 
Cloese. Ook was hij directeur-generaal landbouw, toen 
nog op het departement van Binnenlandse Zaken.

Naeff
Echte ondernemers waren de gebroeders Gerrit, Marinus en Nicolaas Naeff, die in 1876 een 
leerfabriek oprichtten in Lochem. Rondom die fabriek kochten zij land op en realiseerden daar, 
als  BURGERINITIATIEF (24) met een aantal andere gegoede burgers, de Nieuweweg en rond 
1909 de luxe woonwijk Berkeloord. Hun leerfabriek werd later verplaatst naar de Noorderbleek 
en – rond het eeuwfeest van het bedrijf – naar het industrieterrein aan de Kwinkweerd. Van 
leer als product was de fabriek toen allang overgegaan op technische kunststoffen en 
vervolgens machines.   

Herberg de Roskam werd eeuwenlang gerund door de familie Van der 
Meij.

Mr Sickesz, zoals hij vanaf een gedenknaald 
in de Enk uitkijkt op zijn landgoed de 
Cloese.


