
De Lommerd in Harderwijk 
 

In de middeleeuwen was het Christenen op Bijbelse gronden verboden om geld tegen rente uit te 

lenen. Vanaf de 13de eeuw gaf de Vorst aan Joden en aan Lombarden (oorspronkelijk christelijke 

geldwisselaars, bankiers uit Lombardije) het recht om 

tegen betaling van een jaarlijks bedrag in een bepaalde 

stad een bank (of tafel) te exploiteren. Zij waren de enigen 

die de overheid en de kooplieden aan het voor de oorlog 

en de handel benodigde geld konden helpen. Tot zekerheid 

van de schuld werden kostbaarheden in (onder)pand 

gegeven; vanaf de 14de eeuw werd ook rente bedongen. 

De Lommerd, ook wel genoemd pandjeshuis, bank van 

lening of Ome Jan, dankt zijn naam aan dus aan een 

verbastering van Lombard, inwoner van Lombardije. De 

exploitant werd Tafelhouder genoemd. In latere tijd, in 

1590 om precies te zijn, verleenden Schepenen en Raad 

van Harderwijk aan Antonij Fonteine octrooi om gedurende 

8 jaren een bank van lening te houden.2 Binnen de 

afgesproken tijd diende zich al een opvolger aan: Hercules 

Patronus. Hem werd octrooi verleend over de periode 1596 

tot 1604. Met een kleine onderbreking zouden hij en zijn 

nazaten gedurende een eeuw de bank van lening 

exploiteren.3 Jan of Johan de zoon van Hercules Patronus is 

lombard geweest van 1626 tot 1668. In dat jaar kwam hij te overlijden; het octrooi verviel toen aan 

zijn vrouw Mayken van Nijendaal. Na haar overlijden in 1671 ging het octrooi over op haar 

schoonzoon Gijsbert de Main. In 1690 sloot de stad een akkoord met diens schoonzoon Otto van 

Dijckhuizen over verlenging tot 1714. Daarna vinden wij een aantal lombards vermeld die geen 

familie zijn. 

  

In 1657 gelastte de stad Harderwijk een jood om de stad te verlaten omdat joden daar nog niet 

mochten wonen, aldus de Kroniek van Harderwijk. Zij konden niet het burgerschap verwerven, maar 

later wel het poorterschap. Zij moesten zich daartoe metterwoon in de stad vestigen en konden geen 

bedrijf uitoefenen waarvoor gilden bestonden. In 1613 kreeg Jan Hercules het burgerrecht in 

Harderwijk. In 1646 vinden we Maijken Hercules als bewoonster van een pand in de Snijderstraat.4 

Leden van de families Patronus en De Main hebben onmiskenbaar Joodse voornamen. Zij worden 

echter in de protestantse kerkboeken vermeld en waren dus belijdende Christenen. 

De families Patronus en De Mayne 
I 
Johan Hercules Patronus (geb. Harderwijk) huwt in 1617 met Mayken van Nijendaal 

Tafelhouder in Harderwijk. Dochter: Catharina, volgt II Zoon: Hercules Johannesz. Patronus, trouwt 
met Geertruid van Hulst. 
Dochter Johanna (zie Illb) 
II 
Catharina Patronus, geboren in Leiden in 1618, trouwt in 1641 in Kampen met Abraham de Mayne, 

De Lombardsteeg in Zutphen. Een herinnering 

aan de activiteiten van de families De Main en 

Patronus 

 



geboren 19 oktober 1615. Zijn vader was tafelhouder in Medemblik en Kampen. 
Abraham en zijn zwager Hercules pachtten de Bank van Lening te Zutphen vanaf 1661. 
1. Jacobus, volgt lila 
2. Elisabeth, geb. 11 oktober 1643, overleden 15 dec. 1662 
3. Gijsbertus, volgt Illb 
4. Jannetta, geb. 8 november 1648, weduwe 21 oktober 1697, overl. vóór 31 mei 1706, trouwt met 

Leendert Vorsten Zij wonen in Zutphen. 
5. Suzanne, geb. 1651 trouwt met Gerard van Hoolwerff, schepen te Hoorn 
6. Sara Maria, geb. 2 december 

1654, overl. 25 december 1700, trouwt op 12 november 1682 met Otto van Dyckhuysen, geb. in 
1645 te Harderwijk. 

IIIa 
Jacobus de Mayne, geb. Kampen 19 april 1642, overleden in september 1704 trouwt in 1668 met 
Wigmoed Cornelisse van Heil, van Ermelo, overleden na 28 mei 1720, 1. Jacobus 2. Geertruy Maria 3. 
Elisabeth 4. Catharina 5. Cornelia 6. Abraham 

IIIb 
Gijsbertus de Mayne, geb. te Harderwijk 7 maart 1647, overleden aldaar in 1695. Tafelhouder in 
Harderwijk vanaf 1671. Trouwt in 1676 te Zutphen met Johanna Patronus, zijn nicht. Overleden in 
juni 1706 te Zutphen. 1. Janna Mary, geb. op 18 april 1677 te Harderwijk. Jong overleden. 
2 . Hercules, geb. 1 1 april 1683 te Zutphen, trouwt in 1702 met Maria de Ruyter, geb. te Leiden. 

Ontleend aan: Microsoft Encarta Encyclopedie Winkler Prins. 1993-2001 Microsoft Corporation 2 P. 
Berends, Het Oud-Archief der 
Gemeente Harderwijk, reg. 1484 J Kroniek van Harderwijk 1231- 1931, 84,95,100,104,110, 
124,129,132. In 1615 krijgt Elisabeth, Johans, weduwe van Barthlomeus Ferratons gedurende 10 jaar 
het octrooi. 
4 Oud-Archief Harderwijk, Oud Rechterlijk Archief, inu.nr. 1991 


