
De markt 

Behalve de lepkesmarkt, die nog vrijwel plaatselijk wordt gehouden, zijn de veemarkten alleen in 

enkele grote plaatsen van betekenis. Wel gaan de boeren practisch niet meer zelf met vee naar de 

markten, en gaat het meest via handelaren of de G.O.S. 

Vroeger ging iedere boer zelf met zijn beestje naar de markt om hiervoor een koper te vinden. Al 

vanouds was de markt een trekpleister, waar men nog eens van prijzen gewaar werd. Men sprak 

eens familie, of kunnigheid (bekenden) waar men dan gezellig een borreltje mee ging drinken. De 

grote markten trokken wel de meeste leu (mensen) zoals de Deventer koalemarkt, Riesender 

harfstmarkt, Helder harfstmarkt, Goorse wintermarkt. Dit waren ook de markten waar de meeste 

koopleu naar toe gingen. Vanouds was Deventer wel de markt waar men het meest naar toe ging, 

met de botter en de eier, en om keune (biggen) te kopen of te verkopen. Ze vertelden bij ons vaak, 

dat ze vroeger ook veel met biggen naar Lochem gingen, daar kon men zo goed de vijf- of zesweekse 

biggen verkopen, terwijl de andere markten meer zeven- of achtweekse vroegen. 

Latere jaren gingen wij meer naar Raalte, omdat wij gemeentelijk ook bij Raalte behoren. Men moest 

wel eens op het gemeentehuis zijn of de brandkaste betalen (premie brandverzekering) of bij de 

Notaris zijn. Of op het belastingkantoor of bij de leenbanke, die toen nog in de Annaschool was. Het 

gemeentehuis was toen nog in de Herenstraat. 

De leenbank was toen nog niet zoveel inbetaansie. Wat wisten wij toen nog van privérekeningen en 

dergelijke. Vol ontzag keken we altijd naar de hoge toren van de R.K. kerk. Ik heb gelezen dat die kerk 

in 1837 was ingewijd, nadat ze een jaar tevoren, toen ze nog in aanbouw was, bij een orkaan was 

ingestort. 

Het vervoer naar de markt was vroeger veelal lopend en later fietsend. Wat vroeger allemaal met 

paard en wagen ging, is nu allemaal per auto. Vroeger toen er nog een tram reed van Deventer - 

Lochem tot Borculo, maakten daar met de vrijdagsmarkt in Deventer ook velen gebruik van. Ook 

reed er vroeger een lokaaltrein Deventer - Diepenveen - Wesepe - Raalte - Ommen. Hier werd ook 

veel gebruik van gemaakt. Later kwamen meer en meer de kooplui aan huis voor vee, of kippen of 

jonge hanen als die kremergroot (verhandelbaar) waren. 

Elke eerste maandag van de maand was er in Deventer paardemarkt. De vaste bezoekers kon men er 

dan ook steevast naar toe zien gaan. In September was het vulle(veulen)markt en in October 

entermarkt (eenjarige paarden). Achter in October was het Deventer koudemarkt, en wie het even 

wachten kon ging daar naar toe. Het vee werd er practisch allemaal naar toe geleid. Ze gingen ’s 

morgens al tegen een uur of vier, vijf op pad. 

 

 


