
Jochem Rietman        
 

 

Onder de verschillende ambachtslieden uit IJsselmuiden en omgeving was Jochem Rietman (1855-

1935) een gerenommeerd timmerman en aannemer. Door zijn bedrijf zijn verscheidene bouw- en 

verbouwwerkzaamheden uitgevoerd in Groot-IJsselmuiden. 

Bovendien was hij zeer kundig achter de tekentafel, in het maken van een uitgebreid bestek en het 

vervaardigen van een ‘schoon geschreven’ brief (met bouwaanvraag) aan het gemeentebestuur. Naast 

nieuwbouw van huizen en gebouwen in de omgeving werkte hij ook sinds 1882 aan de verschillende 

gebouwen van de hervormde kerk in IJsselmuiden, waarbij hij ook dikwijls als adviseur en/of opzichter 

optrad voor de kerkvoogdij. Zo ook bij de uitbreiding van de kerk in 1912.  

 

Wie was Jochem Rietman? 

Zoals gezegd was hij een begrip in het dorp. Hij werd geboren in 1855 in Zwollerkerspel als zoon van 

Gerrit Rietman en Jennigje Kok en komt via Grafhorst in 1880 naar IJsselmuiden. Hij begon zijn 

bedrijf in ‘huize Java’ aan de Dorpsweg waar hij ook woonde. Een pand gebouwd rond 1760 door een 

gepensioneerde kapitein van het Indische leger. Rietman had hierin een bedrijfsruimte en twee 

woonhuizen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                   Jochem Rietman voor huize Java rond het jaar 1900 

 

 

De familie heeft veel meegemaakt. Jochems eerste vrouw, Marrigje Jonker, stierf toen ze nog maar 37 

jaar was en van de 8 kinderen uit dit huwelijk stierven er 4 op zeer jonge leeftijd, terwijl de oudste zoon 

slechts 21 jaar geworden is. De zonen Kees en Hendrik waren timmerlieden en beiden werkzaam in het 

bedrijf van vader Jochem.  

 

 

 

 

 

 



 

Jochem bouwde aan de Nieuweweg een nieuwe woning met bedrijfsruimte (naast Hooihandel Bruins).  

Huize Java werd verkocht aan een zwager die het later weer verkocht aan Geertje, dochter van Jochem. 

Geertje trouwde met Simon van Halm en zij begonnen de bekende bakkerij van Halm aan de 

Dorpsweg.  

 

Toen zoon Kees trouwde werd het bedrijfspand aan 

de Nieuwe weg woonhuis. Achter in de tuin werd 

een nieuwe werkplaats gebouwd en zo woonden de 

broers Kees en Hendrik naast elkaar met hun 

gezinnen in de beide woningen die er nu nog staan.  

 

 

 

Uit het tweede huwelijk van Jochem, met Marrigje van der Kamp, (dochter van L.v.d. Kamp, bekend 

als kerkvoogd en als wethouder in IJsselmuiden) werden 5 kinderen geboren waarvan er 2 op jonge 

leeftijd overleden. Onvoorstelbaar hoe hij zo in de loop der jaren 8 maal aan het graf van een geliefde 

stond. Hoe zal hem dit getekend hebben… 

 

De zoon uit dit huwelijk, Lubbertus, was ook timmerman en later makelaar en taxateur met een klein 

bedrijfje in de Buitennieuwstraat in Kampen. Jarenlang stond er in de kerkbode een kleine advertentie: 

L. Rietman, makelaar, taxateur. Hij had veel renovatiewerk en onderhoud aan Kamper tehuizen zoals 

de vroegere Lukasstichting en Myosotis. 

 

Nadat Jochem gestopt was met werken ging hij met zijn tweede vrouw Marrigje in het huis naast de 

bakkerij van zijn schoonzoon Siem van Halm wonen. 

Naast de bezigheden met hun bedrijven hadden de families Rietman en Van Halm ook zo hun taken in 

het kerkelijk leven. Zoon Kees Rietman was van 1912 tot 1955 organist van de Dorpskerk. Siem van 

Halm werd in 1920 voorlezer in deze kerk. Zoon Hendrik van Halm was daar tot 1962 organist. 

 

 

De werkzaamheden van van Jochem Rietman bestrijken 

een breed terrein. Toch is er niet zo veel (meer) van 

bekend. Er zijn huizen gebouwd aan de Dorpsweg, de 

Burg. v. Engelenweg, in Oosterholt, en dan nog het vele 

werk aan de kerkelijke gebouwen enz. In Kampen kocht 

Jochem een huis met tuin en tuinhuis bij het plantsoen. 

Rietman liet deze percelen slopen en bouwde er negen 

huizen. Hij breidde dit nog uit en de smalle straat die daar 

ontstond werd Boomstraat genoemd. 

 

Alles wijst op een veelzijdig en hardwerkend persoon met 

een grote, veelal onbekende, nalatenschap. 

 
Jochem Rietman - 1935 

 

 


