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BIJ DE VOORPLAAT. 

Het eerste nummer van ons periodiek (waarvan wij hopen dat het mede 

door uw bijdrage geregeld zal kunnen verschijnen) vertoonde een af

beelding van de kapel-ruïne te Vragender. Deze kapel, beter bekend 

als de St. Jacob's-kapelle, komt reeds voor in 1444. Zoals zovele ker

ken en kapellen schijnt ze in de loop van de tijd een ander patronaat 

te hebben verkregen en oorspronkelijk toegewijd te zijn geweest aan 

O.L. Vrouwe. 

Het nummer, dat thans voor U ligt vertoont een gezicht vanaf de Rapen

burgsestraat naar onze huidige Markt. In het centrum de Kei van Lichten

voorde, deze grote steen van plm. 18.000 kg is in de Ijstijd vanuit Skan

dinavië naar het Oosten van ons land gezworven en lag destijds in het 

moerassige Flier, bij Tongerlo, onder Vragender. In het jaar 1874 is deze 

steen met vereende krachten van 99 schusterjongens naar Lichtenvoorde 

gebracht. (Voorheen had Grolle geprobeerd hetzelfde te ondernemen). 

Op 12 mei 1974 vieren wij dus het 100-jarig bestaan als "Keienslöpers". 

Links v.d. Kei de woning van dokter te Welscher (later is op dezelfde 

plaats de woning gebouwd van de Fam. Hulshof, nog later vestigde zich 

aldaar de Algemene Bank Nederland;. Rechts van de steen, hierop ziet U 

nog onze eerste leeuw in liggende houding en zonder het gemeentewapen) 

ziet U het voormalige pand van de familie Hulshof, het zgn. Kuupershuus. 

Jarenlang heeft een telg uit deze familie, de heer H. B. Hulshof, hier 

later een kledingzaak geëxploiteerd en waar thans de HAPO is gevestigd. 

Het dubbele \T.Lnkelraam, rechts in de gevel, past eigenlijk al niet qua 

stijl bij deze gevel, die echter in de top nog ongeschonden is met zijn 

prachtig gootfrisa en rolafsluiting. Het winkelraam is echter nog maar 

een kleine schending van onze Markt vergeleken met wat later zou gebeuren. 

(Let eens op de monimentale hoofdingangspartij met de zgn. "levensboom 

in het bovenlicht). 

Op de voorgrond rechts de herberg "De reizende lIian", alwaar veel bij

eenkomsten werden gehouden om tegen de Fransen samen te zweren. Het 

ging er zelfs heet aan toe, want de patriot Reesink werd er vermoord. 

Heeft U al opgemerkt, dat er ook een ,7aterpomp staat naast de Kei? 

Lichtenvoorde, dec. '73. A. J. Eiting. 
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Ji~.!..E!~ces tegen de freule Van Dcrrth. ---

Een van d-e meed bekende~ figtlT.en., zO' ni.e:ti; de' bekendste, lriit de; ge:schi.edeni.m 

van Li.cht-..envoo~d-e :iis we--l! de- rreule Van DO!I:iih gaveeS3tt., In bijna. alle; ge-

s:chi.e:den:lis:D>oeken wordt". zïj genoemd aTs- sl'ac!l.'to'ffer van de te:creur deI. pa

trii..otiten in verb2.!lld met; e-ffil opstand' de'I!' OImnj!ege-zjDden in onze; s..trekfm 

te'gen hun neg:ii.em.. Ho-ewe--l hri m:ees"tr. bekend, is haalt ro]L in dOe' v:rijhei.ds:

beweging van 1799 toch zeer bescheiden gewee:st: en de OnmEnselijke st:ra.!' 

haar.: o-pger.egd~ staat: niet', in vergelijking tot; de geringe waarde van haar 

crp-t:reden fin Lïchtenvoord:e in drt j'aar.. Z:ii.j, en de smid Klem He~selink uit 

Dinxperlo, WéD!.en voorbeschikit OlIll "aan de st:rengheid der wet.xen" te worden 

OJWe:rgegeven, om. "mei;, den Dood ges,tr.afttl te worden. 

Engelse en RU'.Ssische' t:roepen waren in augusi:us 1799 geland in liloo:r.d 

Ho~land' en dOe Engelse: c:ommandanit Ab~rombie verwachil,1te van een oipst:a.nd' 

van de gehele natie t:e-gen het·, negiem. der, FI!ansen g;rote~ voordelen. Daar-

t.oe schijnt; hij 11r.. AugUst:. Robbert van Eee-ckel!en van Su:ideras ui itgenodigd 

t:e hebben deze toe organiseren. Van Suideras was hiertoe maar al te zeer' 

genegen, daar hij reeds een viertal jaren van huis en hof ver\-lijderd was 

en als balling, eerst te Ringenberg en later te Ghemen, in den vreemde 

verkeerde. Op de vijfde september maakte hij een tocht langs de plaatsen 

Hinterswijk, Bredevoort, Aalten en Dfulx;perlo en deed een pog:iing de op

siiand- O'p ' gang te brengen. De noordelijker gelegen p1!.a.atsen" Licht:envoor.cle, 

Grcmnlo' en BorcuJ.o, moesten zelf maar. z.ii.en hoe- zi.j voor zichzelf de vrij-' , 

heï.d ver:wi.erven. Er heefît dan ook iin deze plaat:sen verwarring en onzeken

heid geheenst:, en van een o'Pstend is maar nauwelijks sprake geweest .• Dat dc:' 

freule Van Darm hierin een lei.dende rol gespeeld z.ou hebben~ is nergens 

gebleken. Hel heeft zi.ffi door haar "hysterisch ll optreden en haar onv,oor.

zichtige , .. oorden de aandac:ht op zich gevesti.gd en haar t .egenstanders ge

prikkeld. Zi.j heeft, net als haar broer, de gelegenheid gehad te vluchten J 

maar hiervan heeft zij geen gebruik gemaakt:.~, misschien viel om.dat zij 5 als 

gehandic2..pt:.:e (?), de é?rmoede Vé?n het Huis Harreveld niet \-lilde verwisselen 

voor de ellende en aTmoede en het als ballinge genade_brood eten in een 

vreemd land. Een zekere fierheid kan men haar in haar hier-blijven niet 

ont.zeggen. De opstand was even snel verlop0n als ontstaan. Ze heeft 

slechts één dag g0duurd. In één van de volgende dagen werden Aalten cn 

Borculo elk met· eon detachement: van 100 Arnhemmers bezet en een week latlE!X. 
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kwam de F~~nse generaal GirDd orde en rust herstellen en de staat van 

beleg afkondigen. Op maandag 15 september deed hij zijn werk in Aalten, 

de 16e in Bredevoort, de 17e in Hinterswijk en de 18e in Lichtenvoorde. 

Huinink, de ziel van de be\.,re-ging, was over de grens verdwenen, evenals 

de eigenaar van de vlag, die uit een particulier huis was uitgestoken. 

\olapens werden opgehaald. 's Avonds meldden zich aan het 10GcDent'waar' 
Girod 10geG~de, ~wee vrouwen, de zusters van Reesink. Zij vertelden hem 

de geschiedenis van haar broer. De moordenaar zou op het kasteel Harreveld 

verborgen gehouden worden en ook de freule Van Dorth deugde niet. Zij 

zo~ op de 5e september de vlag uit de toren van haa~ kasteel gestoken 

hebben en door het dorp gereden hebben met.. oranje getooid en lI oranje

boven:1 geroepen hebben. Girod vaardigt een arrestati.ebevel uit- en Harre

weId wordt grondig ondcr.zocht~. Geen moordenaar! De freule 'l-lordt -gevangen 

genonrcn. Haar broer was over de grens naar Bochol t v-erdwencn. Lichten

woorde kreeg 25 Utrechtse burgers onder.luitenant:: A. de Kok ingekwar,... 

tierd om de rust te handhaven. De vqgende dag werd Judith van Dorth 

door Girod mee naar Arnhem gevoerd. Op aandringen van de patriotten 

werd een militaire rechtbank ingesteld, die "regt over alle oproerige 

be'l-leegingen binnen het: ressort, waarover zij is aangesteldIl, moest 

spreken. Het eerste doodvonnis werd uitgesproken tegen de Dinxpcrlose 

smid Klein Hcsselink, het tweede tegen Johanna Magdalena Catharina 

Judith van Dorth, oud 52 jaar, wonende op huis Harreveld onder Licht.cn

woorde. Zij wordt besch:teven als een zenu\·lO.chtige persoonlijkheid, een 

hysterica. De familieomstandigheden waarin zij en haar vader en haar 

broer leefden waren zeer droevig. Gekweld door chronisch geldgebrek 

hebben deze drie mensen elkaar het leven bijzonder moeilijk gemaakt. 

In een brief aan burgemeester Stumpf v.an Aalten, in de laatste dagen 

van haar leven, schrijft zij _~ IITroost mijn ongeluk~igen broeder, die 

mij tot in den dood benc.uwt .". Doordat zij enkele wac.rdevolle voonJCrpen 

onttrok aan de in beslag genomen goederen Vé'.l1 haar vc.der hmm zij in de 

gevc.ngenis in AI::!1hem, waa.rui t zij met behulp van het dienstmeisje Vé'.n 

de cipier, Aalt jen ter Braakc uit Ac.ltcn, die hc.8.r een in Duitsland 

nagemaakte sleutel van haa~ cel bezorgde, wist te ontvluchten. Reeds 

eerder, in 1795, h2.d zij een gevangenisstraf ondergc.an omdat zij tegen 

de recht-erlijke ma.cht in verzet wé'.s gekomen. Op 5 september had zij 
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echter de oranjevlag uitgestoken uit de toren van het kasteel en was 

zij met een rijk med oranje versierde koet-s naar Lichtenvoorde gereden, 

naar het huis van de ontvanger Huinink, wa2.r zij e:cn langdurig gesprek 

IIlGt deze had. Van hier vertrok zij met haar broer n2.ar Zwolle, een 

buurschap ten oosten ve.n Groenlo, vlak aan de grens gelegen, '·laar. zij 

de erf'prins en Ve.n Suideras verwachtten. Op de grote boerderij 't. His

sinck vlaC'htten zij echter teyergeei's en keerden over Groenlo naar Lich

'Ü:.Gnvoord'C terug. Daar vernamen ze, d,at Reesink dood \0/2.S. Tegen haar 

broer zegt de freule, en omste.nders, wa2.ronder patriotten, horen het: 

"Bro'er, da[1,r. is cr nog maar een capot, daar moeten cr meer ac.n, het is 

maar 36n Patriot; Toon moet direct naar Grol, om 4 2. 500 huszaaren te 

halen, dan moeten ze allen capot;;. E6n van de omstanders roept : "Vivat; 

de Republiek ll • Zij ree.geert; met.; mm dreiging: ;;\·lacht., manneke, vlij zullen 
~ . 

m wel. krijgen :1 .. Zcmlls rec:ds eerder bc!'schreven we'rd zij o}> 19 sept:embc-x: 

dOOT soldatLn ,van generaal Girod gevang?n genomen en naar ArnheIlt ge

voerè .• De gevangenis was de.ar overvol; men had daar het tuchthuis bij 

in ~ebruik genomen. Om die reden werd zij op 1 november, onder sterk 

escorte, gelijk met de wedmo/e Storrijs uit . Aal ten, ne.ar Uinters\..rijk 

overgebracht, waar. zij in een leegstaand huis van Dc:rck Schol ten aan 

het; Heurden in hechtenis werd gehouden. Daar. is zij verscheiden keren 

wcrhoord. Op 21 november kwam. dan de ui t:spraak, die he.ar op de vroege 

morgen van de 22e door de auditeur Bom. werd voorgelezen. 

Vonnis V2.n de Freule Van Dorth. -------------------------------
Gezien en geëx2.mineerd, de Eisch en Conc-lu'sic cum ancxis , door den 

Audi teur der 2.lhier te Henters\oJijk geët<:rblisseorde Hili taire Rechtbank, 

ovcrrgegeven op ende jegens Johanna I-1e.gdalena Cérth2;rina Judith van 

Dorth, a.lhier gedetineerd, vJaarbij blijkt, dEt· Gedetineerde oud 52 

Jar.cn op H2.rreveld onder Lichtenvoorde woonachtig~. bekend en beleden 

heeit:; D2.t, zij op Donderdag den 5 September 1.1. des mo!,gens 2.1 zeer 

vroeg vc.n den Toren op don Huize Hê..rrcveld, een Orc~njevlag heeft doen 

uitsteken en wc.aijen, en zulks c.lleen op het blootc zeggen V'c.n een 

ha2.r geheel onbekend persoon ~ dO\oJelkc hc.ar een briefje h2.d gebracht, 

zonder onderteekening, en ~Dndcr zij Gedetineerde de hand kende, of' 

\..rist Vê..n H2.ar het kwaL1.. D[~t : zich ten zelvèn dage, des DorGons, volsens 

eigen confessie, mede op het; zc-ggen of requirceren van gemelden 
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'tVreemdeling, met., haar Broeder naar Lichtenvocr.de heeft begeven. Dait 

verder.: bij stukken blijkt:, en ten genoegen Rechtens is bewez:cn en daa:r::

ged'a,:m, d'rl Gedeitineerde oJ? dien zelfd'en m.orgon v.an don 5 September 

laatstleden omtrenit 8uur" met: haren Br:oeder in Lic.htenvoorde is komen 

ti ,jden MOt.: Oranje vercierd: zich aldaar een tijdlang aan hc:t: huis vo.n 

d'en OnU'angor, Huïnink OIlgchouden s en met haar m.eegezeide Bro-edeJ:., van 

daar naai' H:il.ssink in de Buursc.hap Zwolle, de Emigranten is fugengegaan 

en ingewagt, zich met dezelve heeft onderhouden: naa de komst. van den 

Erfprins, Zuideras, en de Hanoversc:he Troupe-s geïnformeerd', en vervol

gens naar Grocnlo getrokken is, volop nmt Oranje vercierd. Dat', dien 

zelfden dag van dtl-ar terug t te Lichtenvoorde gekom,en, en aan haar 

Ged'ct:ineerdc is verhaald, da1t eenen Fredericus Reesink dood gebleven 

was, zij Gedetineerde daarop gezegd heeft: o'! dat~ is cr nog mac.r een 

capot:, daar m:oeten er meer aan, het' wc.s Dlc."..2.r.: een Patriot;!: En tegen 

haar Broeder spreekend,in substc.ntie daarbij voegende~ Broer! Toon 

m:oet~ direct nac.r Grol om, 4à 500 H1l'szaarc.n te halen, dan m.oeten ze allen 

c::apot,. Vervolgens een ]3uTger s die Vi wat: de Republiek riep s gedreigd 

m:ct te zeggen; Vlagt manneke wij zullen U \vel krijgen, en diergelijke 

oproerige gezegdens en daaden mcerder,alles inlopende tegen den zoo 

duidelijken Letter der Pu-blicatien van 23 en 28 Augustus jongstleden, 

en bij denzelven ten strengsten verboden on strafbaar gesteld. Wcl

gemelden Rechtbank s God en Justitie voor oogen houdende, doende recht, 

in naam: en van wegen het: Bc.'taafsche Volk; verstao..t, dat Gedetineerde 

Johanna- Hc:-gdaleno. Catharïna Ju'di:th v'<:'..n Dorth hier mede hac.J:. leven heef;:; 

verwerkt '., en Condemneert; dezel v'e ter zaake voorschrevGJ;l, om. anderen t:cn 

Ex:cmpcl, met', de Kogel Gcstrafit te worden dat: er de dood nc.a volgt.: met 

Condemnatie van dezelve in de kosten en m~sen van Justitie ter ~~uxatie 

van deze Rechtbank. Aldus gewezen binnen VlentersHijk den 21 Hov,cmber 

1799, het vijfde Jc .. ox der :B,~-taaf'schc Vrijheid. Op 21 november vcrnc.m 

Judith vc.n Dorth da-t zij gefusilleerd zou "'lOrden. Zij had nu 24 UUl:' de 

tijd om, zi,ch op de dood voor te bereiden. In \-Jinterswijk vertelt-. de 

volksmond nog c.ltijd dat- degenen, die in de nu' vcilgende nc.cht langs de 

vlQcht kVJCJl1en, ha2.r. pS2.1men hoorden zingen. In do vroege morgen t:r~d 

dominee Ket;jcn bij hn.2.r binnen s die zeer ernstig !lICt h['~ar gesproken 

en gebeden heeft. Op zijn v'rc.n.g s, oI' hijhn.c.r zdu begele:iden op hc.~,r.· 
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Laatste tocht, antwoordde zij ontkennend. Nadat; dominqe Ket jen vertrok

ken was, kleedde zij zich zorgvuldig in een zw~rt-2ijden j~pon. Een 

zilveren snuifdoos en ecn zijden gekleurde doek (nu in 't museum te 

Groenlo aanwezig) waren de enige voorwerpen, die zij zou meenemen. 

Toen tr~d fiscaal Bo~ binnen on hnar vonnis voor te lezen. Omstrebks 

elf' uur hield voor de wacht een boerenknr stil, gereden door Glieuwert 
j 

v::,,,n de PIekenpol. Een stoel werd daar op gezet .• Het moei te klom de 

freule op de wagen en nam op de stoel plaats. Een sergant stond achter 

haar o~ haar tegen vallen te beveiligen. Een grote schare van mensen 

stond langs de beide straten, waarlangs de freule rijden zou. N~~st de 

wagen stonden tr.mboers, hun trommèn Z\,,~rt omfloerst. Toon de stoet, 

vooraf geganndoor een tamboer, zich in bevleging zette, begonnen de 

trommen te roffelen. Uit de ':looldstraat '-lerd de Spoorstraat (toen nog 

Koostegge geheten) ingereden en net even buiten het do~p, op een dras

sig stuk land, '-lerd halt gehouden. (Dit.: stuk land lag in de buurt v~n 

het: tegcm-loordige spoorstation. ) Hier stonden de Hollandse en Franse 

soldat:en in carr6 (in een vi,:)rk~nt) geschaard, een dubbele rij, en 

achter dezen de mensen, zwijgend en verbeten. Met moeite klom de freule 

v.an de vlagen. HaaJ: graf was al bedol-ven en haar doodkist stond ~daar. 

Ro.t vuurpeloton st:ond gereed .:m moeilijk lopend begaf zij' zich naar de 

oudste van hen, drukte hem de snuifdoos in de handen en verzocht hem. 

"haar toch gewisselijk te treffen, o~ haar niet te lang aan de sm3.rten 

des döods over te lat.cn 11. Aan een serg;:-,nt vroeg zij de doek voor de 

ogen te binden. Toen knielden zij neor en tlbevr.1 ootmoedig en recht 

christelijk haar ziel 2.3.n God, haar. hemelschen Vc:der". Toen kapitein 

V;:-m der Linden het: bevel tot: schieten gaf, wendde hij het hoofd 3.f. 

Door verscheidene kogels getroffen viel Judith v[',n Dorth neer. Heteen 

r10r-d zij opgenomen en rml in de kïst gelegd. Naar nu bleek dat zij 

niet dodolijk getroffen was. Zij strekte haar hand uit en het schijnt~ 

dat zij zich nog hooft willen oprichten. Op dit ogenblik n~d ~~dc(cQn 

van de soldaton en schoot hnar in hc~ hoofd, zodat zij nu levenlooa 

bleer ligg.::n. Door dit. la3.tste schot· ra::cktcn haar kleren in brand, 
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on sold8.tcn blusten de vlC'..Iilmen met \v2.ter, dC'..t zij in hun scho..ko' s 

h~r>..lden. De kist werd geslot'cn? \"eor op de \"agen van Glieuwert ge

plo..r>..tst en nt:1er do w8.cht gereden. A8.nv2.nkelijk wes het, de bedoeling 

geweest, de freule 01J de pl2.o..ts V2.n hot gericht te begr2.ven, mo..r:.r v!r:.r>..r

schijnlijk he:::ft de femilie~ verzocht h2.2.r. in do: kerk ven Lichtenvoorde 

ite mogen begrmren. Dit is toegestC'..2.n. 's Avonds zijn her>..r stoffolijke 

resten onder de toren ter 2.C'..rde besteld. Het gedolven gr8.f en de uit

geworpen eerde zijn leng blijven liggen; men noemde het het "Freulen 

bul teken H. De im"oners vC'..n ~üntersvTijk. W2.ren zeeT onder de indruk. 

Doze misdo..C'..à wC'..s ;begi'..::.n met; b~hulp ven con vreeIJ1do bezettende mC'..cht, 

door 'oigen monsen, die eon regic~ in stC'..nd hielden, d2.t door het groot

sto deel v~n ons velk ,,,erd gen2 . .o..t. Vo..n dor Ac., een historicus uit de 

tijd, zC'..l enige j2.ren l2.ter schrijvcn~ De terechtstelling Vt:1n de 

freule VC'.n Dorth ging de perken der menschelijkheid vcr te buiten. 

Binnen korte tijd Wi'.S het bericht; Vt:1n de dood van Judith vC'..n Dorth 

doorgedrongen tot; Berlijn en Londen. Ge"rri t van Dorth, b2.ron van HC'..r

reveld, ontving brieven V8.n deelneming van ?ruismsche koning, ven de 

echtgenoten V8Jl stndhouder ':!illen V, 'Iiilbelminr>.. vr:.n Pruisen, en ve.n de 

echtgenote ven de erfprins Hïllcm Fredcrik. 

Nijn Reer! 

Het heeft mij getroffen det het ongelukkig lot uwer Zuster, mij niet, 

den toen het teL:.et wC'..s bekend is ge",ordcn~ Ik houde mij lerzekcrd, 

do.t ik hicr':'n eenige vcrzr:.chting zoudohebbcn kunnen te vlCoge brengen ,' 

ten minsten, het \vi'.s oen bewijs VC',.l1 mijne ' d'eelnecming geweest" en de 

ongelukkige Sli'.chtoff ,~rs \vcgons hunne verkleofdboid .o..en hot Huis van 

OrC'..nje zouden niet te vcrgcofsch op mijn mededogen hebben kunnen hoopen. 

Ik verz ;:; kcre U vC'..n mijn do.::lneoming, en bidde God Almechtig Hij ti onder 

zijne Heiligo bescne:rming wil noemen. 

(getekend) Frcderik Willem, 

Berlin 19 Docambor 1799. Koning \7'.::.n Pruis6cn. 
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Nïj"n Heer! 

Ikk[>Jl niet uitdrukken? hoc ik getroffen ben geweest te vernemen de 

gruvlelïjke gebeurtenis, die U beroof~ heeft vG.n een geliefde Zuster! 

Gij doet miJ rec-ht. Nijn Hoc:r! overtuigd zijnde vcm het: deel de.t ik 

neeme in Uwe E:ecr den gerechte smr-..rte! Hilde het: Opperwezen U doen 

ond-erv:i.nden clle vertroost;:ingen en ver.zec-htingen in UH verdriet,! De 

onderwerping ::'..[\.!l Go'ds wil, en de geru-stheid die Hevrouw Uwe Zu'stcr, 

te midden v::-.n hc.c.r ongeluk heeft getoond, is mede geschikt~ U dit te 

doen ondervinden. Zekerlijk, iedere gevoelige ziel heeft tro..o..nen moe

iten stort'en~egens hc.[~r_ ongelukkig lot:! En ik zG.l verheugd zijn te ver.

neeIDDn, dnt,: het- UvlC beter mr:.g worden. Bij alle gelegenheden zr..~ het 

eene voldoening voor mij zijn, blijken te kunnen geeven, wan het deel 

do..t' ik G.o..n ons ongelukkïg Vnderlc.nd , necmc, en G.o..n de geenen die voor 

de goede zo..2.k gelegen hebben., Ik zG.l nïet' ophouden me-:t de Oprechtste. 

gevoelens te zijn • 

NiJn Reer! 

Uw toegenegenste Dieno..c.rcsse, 

(geii'ekend) 

H.ii.lhelmine. 

H~ptoncourt 15 Dcc. 1799. 

~.Do!1. l~Icvrouw de Erfprince6se V8.n Orc.nje. ------------------------------------------

H.i.jn Heer.! 

Gij" doot: ::lij recht Hijn Heer! met 'te geloven, dC.t:, mijne cf'wezigheid, 

de declnecming in hot: Ivelzijn V8.n de ]3e\<}'oners V'8.n een lG.nd, d8.t: ik 8.1s 

mi jn Vo..-derlc:.nd- beschouvlde, niet:, heeft verminderd ~ en wC.c.r 8.8.n de na

gedcchtenis mij eemvig z8.1 verbinden. Ik z0..1 nimmer vergeten do liofd'c 
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die mijne kmdgenooten mij 2.1 toos bewezen hebben, n.l W2 . .8 ik voor 2.1-

to os verstoken Vé'.n het·. geluk, mij wederom.·onder hun ~e nogen bevi:qden. 

Hunne gevoelens voor mij ,. zullen 2.1 toos in mijn h2.rt bcw['.:;.rd blijven'. 

Zijt clnn ook vDrzekert Ilijn Heer! V<'..n het .... TCzentlijk de~L d2.t ik nceIllG 

in het vcrliesj v:;.n Nevrouw Uvl':: Zuster. D2.n~ de omst2.ndigheden van hC,2.T 

aood-Si en de biJzonderheden die hi ,~r bij pl2.2.ts hebben geh2.d, zijn te 

ijsselijk voor mij, om hi ·~r over in eenig Detn.il te komen; en zoo de 

ve:r:zekering V2.n het deel d2.t ik necm:c in dit ongelukkig gev:ll, U eenige 

txoost k2.n geeven, zoo biddc ik U ov.::rtuigd te zijn, d2.t ik met U in 

d2.t verdriet deele, het ;"101k bij n:ln de n::1.gedacht·cnis v~~n eene beminde 

Zuster toewijd! Ik bidde de Hemel V2.n U dien troost te ~illen schenken, 

die aeze_ ong~lukkige sl2.g k~~n verzc.cht:cn. Ik beveele mij in Uwe ge

dachten Eijn Rec,r! en geloofd mij 2.1 toos met de mee.ste 2.chting. te zijn, 

Uwe Toegc-negonc Vriendinne 

en Dienaresse 

Hilhclmin::., Erfprincosse ven Ornnje. 

Berlin den 7 Dcc'. 1799. 

Er Ls over het- proces iiegen de freule V2.n Dorth en over h::'2.r terccht,.. 

st.cll.ing veel geschrtren en veel gefhnt2.seerd. In "De N~'.;vorschcrll V2.n 

1861 st~.~.t b.v. vermeld; Zij zelve gnf het- sein 2.2.n de sold,::.t:cn om te. 

vuren. Reeds enkele jaren n::1. deze. gebeurtenis kw2.m. kritiek op deze 

zc..c~k. V2.n dOr A2. en i'lillem. Pc..schen kruisten de degens met: elk~.2.r over 

de toedr2.cht. bij de executie. V2.n der AC'. verweed;; P2.schen det·. het een 

onmenselijk bedrijf .... ,as €",eest; de freule .... iord levend ïn de kist; ge

worpen. P2.schen kom:t hiertegen in verweer: ni.et ge\'lorpen, m2.2.r gelegd, 

niet; levend, m2.~.r dood. Judith V2.n Dorth heeft . zeker h2.2.r h2.nd nog 

ui tgestrc-kt:, D2.::.r Pc..schen verkl::.::.rde? d.:'.:t dit wel meJr voorb./2llI bij 

een gcvlCld2.digc dood. Hr. st.2.~.ts Evers heeft in het midden V2..i1 de 

vorige ceuVl in iüntersl:ijk n2.vrt!.L'..g ged2.2.n en V2.n een hoog bej::.::.rd en 

<'..llcszins geloofw:;.~,rdig iJintersHijks ingezetene, een tijdgenoot VL'..n de 

freul e , V2rn:-' .. ITl hij "d~t, do freule in de kist ligG'cnc~C' nog gclc:c:fd hccft l1 , 
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Di'ti; mr'..:'..kt- het 'l"erh<1.:'..l" ~.n V:'..-:l der At'; vl:'..:'..rschijnlijker, schrijft hij 

Ve.rDlcld rij tenslotte nog dc;t do stcffolijko resten van de Freule 

bij der rostr'..urr'..tio vr'..n de kerk in Lichtenvoorde zijn teruggevonden 

en in een nieu\'le kist- een metor vc;n do deur r'..C',.n de noordgovol weer. 

zijn bog:rnvcn, 24. fcbru:::.ri 1936. 
G.A.W. Boerkoel. 
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Eujjm 500 ja.t"..r geleden, namelijk in 1444, werd tussen Hessel van den 

Cruce a.ls pastooIr van GroenlO) en Oitt:o , va.n Dronkhorst:j heer. va.n Bo·rc.ulo"\, 

een owereenkoms1t geslo-tl:cn over de ka.pel -tic Vrn:gender .. Voor:t..<.".a.n zoU'. op 

woensdo..g, zatemug en z:ondug d'uur de H. His.; \'Iorden :opgedrugen. Tevoren 

had- Vragender de kerkelijke werpliehtingen iit Groenlo moeten vervullen. 

Immers heel het. gebied Lie-htenwoorde hoorde bij de purochie Groenlo. 

Da.ar. werd men gedoopt s getrouwd' en b-cgravon. Vra;gender bleef oo'k na 

]444 bi:j dre purochie Groenlo'III IIIr'.nr de zonaugse dienst: kon voor.tuan in 

e:ligen kt"..pDl plat"..ts hebben. De knpel van Vragender. i.s het eerste kerk

gebouw in het gebied IJichtemroorde. Pum in 1496 lnnt: Frederik van 

Br.onkhors1l; een tweedc: kupel bouwen bij' zijn kasitcel tn Lichtenv.oorde 

op de plaats, Wt"..t"..r nu de Hervormde kerk strmt. DEr Vr...".genderse kapel 

was noeas 53 Jaar iin gpbruik-, toen o'ok in Li.chtenwoondo stad een kupel 

v/erd ge st i..e:hit,. De: olVereenkoms1l; vnn 1444 regelt. ulIeen de vaste. dienst 
... 

.iin de kupeli. vt"..n Vragender .. Over de stic~ht:i'ng wondii; niets vermeld., 

1-togelijk was het: begin eon hou-rtcn gebouw. De tijd van oprichting is 

onbekend. \vellieht: zou een opgraving de vraag nat"..r de oorsprong kunnen 

benntvloorden. ~leinig waa.rschijnlijk is het;, dixti; de vuste dienst door 

een geestelijke van Groenllo werd aungenoIllDn. De weh al lange weg 

wordt door twec diepliggende beken doorsneden, namelijk door de Lake 

en de Rentinkboek. Vool1<.'1.1 in de winter waren het~ driftige ri viert:jes. 

Bij de nu verdwenen boerderij Hulzevoort was er een v.oorde zoals de naam ·' " . 

zegt. Op' zO'ln ondiepe plek moest: men door het water. J1aa.It een overstro

nting mnt"..kte ook een voorde onbrud!.kba.a.n'. \<lus het: vroeger voor de bevol-

king van V1!agcnder ech~ bez\..m.urlijk geweest: de parochii.ckerk in Groenlo' 

11:0 bezoeken, omgekeerd zouden nu! dez.clfde moeilijkheden het; komen wan 

een geest-.clijke uit Groenlo· v-a:-.k de weg blokkeren •. Vermoedelijk kon 

er: pas in 1444 een vaste dienst in de kapel vlorden ingesteld. Heft wus'; 

nie1i: m:cerr nodig, daurv.oor een geestelijke ui it Gnoenlo 1to laten komen. 

Dichterbii.j ol' het: Schaen: imm.crs hudden iin 1431 de AU'glilJstilj,nerkoor.-· 
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., ;; . -.. heren zich gevestigd. Volgens de overlevering zouden die paters in de 

kapel cl'ii:ensii; hebben ged.:'..::>..n. Nen vlijst: zelfs nog een veldweg a2.n, die 

a.ls Yoctp[1.d' va.n het SchaeIr no.2.1r de kapel zou ont'stna.n zijn. I'1e:it de 

crprichiiing wan het. klooste:rr' Schaer. wa.s zodoende de vnste diensii; in de 

ka.pcl mogelijk gewo-rden.1:--.,toE echter hehben wereldgeestelijken de lCQpel 

bedïend. Han:rr' het; , schijnit, ,..,erd de rector te 1ic'ht'envoorde ook voor, 

de ka.pel W[m Vragender o.a.ngesteld. De ovrereenkoIll!Si!: van 1444 stel i!; 

oè.kheil: inkomen voor de: bedïenn[1.r van k2.pel vast. In hetzelfde j[1..:'..r 

'fOrd t er reods een schenking gedann. Herm['.n Stemcrinck, zijn moeder 

r,1e .itte: en z.Ejn zuste::sJ·1et:t.;c. on StYl1e s stan.n op 23 apri.l vier percelen 

lnnd af' ujj:ft heit goed Scilderjjnck (nrummel;enhoek) name 1 i.j k : "dat; Scil

derinck stukke in den:' 1[1.gewoert" do.t; Scilderinck vorland, d:--.,i!; Scildo

rinck Crucebrëde" die Scildorinck. vlnscJdcor". De Lnge woerd en het~ 

K1?üsst'ukke liggen op kleine o.fstnnd ten oosten vnn do k[1.pel. Door de 

invoeri'ng V<1.n een vaste dienst: werd Vro.gender echter geen po..rochie 

ewenmin als 1iehtenv.oorde, toen d'a.."'.r in 1496 een knpel W<1.S gebouwd • 

Op de vier hoogtijden en het feest vnn St. Ca.lixtus moest men n[1.nr de 

pnrochiekerk te Groenlo'. Ook dopen, trouwen en begrnven ho.dden dco.nr 

plno.ts. Volgens de overlevering is er l[1.t'or toch een kerkhof bij de 

KQ.pel mmgelegd. Er zouden ao.nr doodsDeenderen zijn opgegraven. Binnen 

ae ko..pelruine h<1.d men zelfs in cen priestergrnf een gouden kelk 2.an

getroffen. Hoogstens mug hi'erbij gedacht; worden nnn :een kelk va.n ver

gulde wns. \'Jegens eon olVerstroming wnn d'e 1nk() en de Rentinkbeek zou 

heit gebeurd zijn,. d[';t: de b-egrnfen.iis_ niet; in Groenlo) kon pl<1.ats hebben. 

lh een ,..,eek w['.chten hnd de po..stoor V.:1.n Groenlo, toegestln::-.n het. lijk 

bij de k<1.pel te: begraven. Overeenkomstige hindernissen boden de her

ha.nlde belegeringen vnn Groenlo. Lichtenvoorde, d['.t; aa.nvankelijk ook 

het: begra.fenisr,echt , miste hQ.d eon kerkhof om: de: knpel op he:t: Hof, 

Toen de Hervormden da['.r in 1648 een kerk gingen bouwen, zouden zo de 

k[L"pel V<1.n Vrngender een tïjdl['.ng gebruiki! hebben en tewens het: terrein 

rondon ,als begrnnf.'pl['.n.ts. In de rmiddeleeuwe n werden op het plat:tiel['.nd 

kerken en k<1.pellen h['..:'..st; uitsluitend door de .:'..del of' een kloost.er 
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gesticht. Zij n,lleon konden d:l.o..r:voor grond t:er beschikking stellen. , 
De boeren, die o..ls l'Ïorigen op het: ln,nd vn,n hun heren \olOonden, \"nr.cn 

tot·. zoiets niet in stt1,(":,·:tl:. J·bo..:rr. he:t is niet 8.o..nnemclijk" do..t Otto vc.n 

Bronkhorst' de Vr.r1.genderse kn,pel heef·t ln,t:.cn bouwen. Als'hij 0.1 een 

k:l.pol h8.(1 willen stichten, do.n zou' hij do..i:i . vO\.?l c er; bij zijn k:l.stocl 

te Lichtenwoorde ged:l.[~n hehben. Po.s 53 jn,c.r l;,;ter bouwt . zijn opv.olger 

Frederik do.n,r op heit Hof een kn,pel. Stic'hter vc.n de Vrn,genderse kn,pel 

kn,n 0.110en zijn, die o;p die plan,ts cigenac.r: vo..n de grond wc-.s. })n,o..rv.oor 

kom:t zeker in n,c-.nmcrking heii:Stift. te Vrc dons. dc-.t . ook toch r.eeds veel 

bezittingen in deze streek had. Dij de kc.pel ligt de boerderij, he~ 

Leferink. Volgons een acto vnn 1266 hoorde dit goed n,n,n het. Sti~t. 

Vreden. Het . terrein Vr1.11 do . . kapel is vermoedelijk w::n do.t. boerenerf' 

n,fgescheiden •. Opvr'.llend is het bovendien, a o.. t . 9-e Vrr:genderse kapel 

en de Siiiftskirche te. Vr.cden van blinnen ncht meter breed zijn. Blijk

bn,nr. diende heiL gebouw te Vrcden not; m:l.['.:tis:tlr:f voor de kn,pel t; die in 

Vn..1.gender zou ver:rri.jzen .. Het; Stift; te Vr.dden wn,s in st.:Ln,t zo'n kr:pel 

te bou,,,en en bezo.t: dn.:Lr.voor ook wol de godsdienstige beln,ngstelling. 

rre Ammeloe bij Vreden hn,dden de: Stifi:lsdo..mes in 1369 een kork 1<'.1:::.cn 

bOu\'len voon do 30 hui:Splc-.n,tsen vc-.n die buurscho.p. Denkelijk woonden 

er in Vrn,gcnder evenveel gezinnen. Een collectelijst. vn,n 1614 noemt: 

29 boerenerven. De lcc.pel!. vn,n Vn.n.gender W::'S Vinn binnen 8 meter. breed 

en Vlcrmoedelijlt ongeveer 20 met:cr l::ng. De Hervormde kerk te Lichten

voorde heoft: een overeenkom.cnde ruimte. Vo..n binnen is ze 8'~ moter 

breed en l8'~ meter: ln,ng. Hogelijk heef.·11; men hij de bouw do Vro..genderse 

ko.pe1! tot .. 'Waanbeeld genom:.cn en geefi:i: nu de Hervmrmde kerk een voo:t:'

st.:.cll.1ing vo.n de ko.pel. in Vro.gendcr. De buursch:l.p Vr.n.gender w~').s eons 

een Dlodol wm con cs-dorp. RondOnl d'c hoogte, die. woor do verbou,{ vn,n 

1I.ogge. \o}'['.s bestemd, ln,gen de hoerder:iijen. Ook do ko..pel werd in die 

kriing onder. n,o..n de cs opgenomen. De ingn,ng is .:LIs ruïne hewn,o..rd ge

bleven. He.i:i verdwenen priesterkoor \"n,8 volge ns gebruik no.n,r hen. oosten 

gericht;. De snge, do. t de drie klokken erg ens in het. bouwlr1.nd v'erborgon 
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zijn, veronderstelt:, do..t het gebouw een toren ho..d. B~nken en stoelen 
\ 

ontbro..ken in 1444. Ook wns cr geen doopvont en evenmin een biechtstoel 

Biechten gebeurde immers in Groenlo bij de vier hoogtijden. ])e ko..pel 

wo..s toegehdjd no..n de boer,:::nheilige St:. JC'..cobus. Deze Apostel ,.,rerd 

ool~' iic Hiniiers\tJijk en te Coesfeld C'..ls kerkpntrool1 vereerd. De no..rnen 

Vio..n oen ncht!tnl gezinnen, dio omstreeks 1444 _bü.~ de k:--.pel hoorden zijn 

be\'/[l .. ['.rcl' gebleven. Als oudste \olOrclt in 1260 Schilderink vermeld. Left:

ri;nk en Sessink komen in con o..cto v['.n 1266 voor. V![',ssink \tlordt in 

1323 genoemd-. Hn.:mnelink· heette omst;pceks 1381 Hermo..nync. De ne'..::.rJl! ih

jenhoes bestond 0..1 in r436. Beeckynck~ b1ijkbC'..o..r hetzelfde o..ls Bokke

mnnt, verschijnit in 1488. Tongerlo hoorde in 1390 ook hij Vn."'..gender. 

In 1614 telde Vnrl,gendcr 29 hoeven. De nr'Jllen zijn in de "Encl['.vc. Groenlo, 

Lichii'cnvroordc" op ble'..dzi'jdc 219 te vi'ndcn. Bee1densto.rm: heeft de kC'..peli. 

wel niet: ondergaan. ZB iswermoede1ijk ne'.. 1648 door o..fbre'..[~k een ruïne 

ge\'lorden. Stenen en dC'..k konden [1.1fJ Bouwmateri:--.o..l dienen. De mening, 

d·['.t; Fredenik vo..n Bronkho:rrst; na 1444 de ko..pe1 oImieuw zou gebouwd hebbon, 

herusit o.p een onjuiste lezing v[',n een benoemingso..cte uf.t: 1494. He:t 

kruis,; dnt ziich eens in de knpelJ bevond, werd door boer NijhoL (Lieve1de j 

op de Vossenbul t· bij' de Be:sselinkschn.ns v:erminkt, teruggev"Ol1dcn. Hoge

ljj.jk: heeft, men heil: in 1616 uit', de kC'..pe1 Vicr\tlijderd. Door de f::unilie 

Hijhof is het; de vorige eeuw teruggeschonken voor de pC'..rochic Vr.n.gen

dOn', Thans bevindt, het zich d::tar.' in de po..storie. 

M.Reinders O.F.M. Vorden • 
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Gegevens over: de R .. K. Kerkge boU'l-lCn in Liie:hitcnvoorde. (Sit,ud',), -------------------------------------------------------------
In de iiijd w~n de Frnnse Revolur!::iûs; in 1809, dient:. Pr.stoor J .. lIl., 

VlesterJ1l:..".tll een request in n.C'.11 zijne !1o..jos.tei t:; de Koning wnn Holl~nd 

(LO'dcwijk N['.po,leon)" conn[l.:iitr-.ble vt:'.n Fr~nkrijk,. van Aanspr~'..~k CJp het: 

GeJ!c:;formeerde KerKgehouw (Rentel1LCrstr'o) en de '-'!peeme (dijkstr,) voor 

de RooL1Sch Cr.:tholieke GeIllCente te Lichtenvoorde, .1Als Compens["~t:i(; hier.

waar: st:elde pn.stoor Hestermnn hun eigen Kerkgebouw ~nnex: PC!.sti:oriehuis 

in rui:l. Uf.t dit, request blijkt;, d[';t; heil.. R .. C J Kerkgebouw de Violgcnde 

~fincti:ngen h["'}:r .~ lang 62? greed 28 en hoog 34 voeten, Vierder cIe-. t; do 

R. C. Gemeent;c Il.u:iim 1310 zie len ii:cldc, woor. U gelezen in de Ibndelingen 

VJr'..n de kcrkeJ:l.c,nd der Her.vormde Gem.cento il:e Lichtenvoorde, anno 1809 

p[';g. 125. 

Dit: type kerkgebouw no"Cnrdo me n een z.g.n. schuul1kerk. 

Hoeweel c.entimetür e.en voet: \"1[1.8, is mij niott bekend. 

10 jn.[';r. ln.tcIt, in 1819, ondeJ!: Koning Hillem. 1. krijgt; het R. L Kerk

bestuur: Vinn de St:a~ij; f .15000,- voor de bouw vnn een nieuwe: kerk. Op 

de; Kndastrnlo kn.al1:ti: vrn.n 1832 Li'ehtiünvoorde-koffil. st~[',t deze kerk ~n.nge

duid n.ls 1I1c..a1tsi!:c" $ terwijl deze kerk ook wel "Sitn.tenkork ll \-lerd genoeruL 

In 1912 is echten: oeze mooie kerk nfgebroken, wn["';J1voor tegem/oo·rdig 

de Bonï:fc;tiu'Skerk, iin de plC!.nts kwc..nt. 

De benn.ming schuurkerk, W[1.S in de volksmond der kerkgnngers blijkba~r 

ni.et . vernederends cr wordil n.l. r:lOt geen woord in de ~:mtekeningen 

gerept: ovor hot type. De ::.rcheo·logen bij het speur\-lerk in MC!.~rt ; j.1. 

no.c..r. de geschiedenis vr~ de Grote Kerk in Lo'chem., nn.men r'..[1.n, d::.tL cr 

r.ceds fn de llc. ceuw con houten z.g.n. schuurkerk op de zalfde pln.ats, 

[>.lda~r:, hnd gest ::'.~n. Het is dus :1,1 oon, oude ben~mJ.ng, 1;I01kc zij in 

1913 nog gebruikten voor hun nieuwe Bonifn tiuskerk, met de uitroep 

"w~t een schuur" • 

1. Juni' 1761 de Helse'her, Hoorns prijstcr • 
...-

14. J~n. 1778 F.A! v:-,.n dbr Hups, Rooms prijstcr. 

J. I3uijnink . 
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D~~e eeuwen st. Donifatius-parochie • (vervolg.) 
. _------_._-----------

I 

Toen in 1819 de nieuwe kerk gebouwd werd, sloopte men de oude~ die 

dwars gebouwd was -Ver' plaatse waar nu het: plein vóór de kerk is. Ge

durende de bouw der kerk werd de diens t verricht in een groot locaal 

eener brom.,erij, di e r plaa t s e waa.r. nu de He'er H.Hulshof-Looier '-lOont, 

tegenover het. post:kantoor (1). Hanneer dat· oude of lmlp kerkje gebouwd 

is heb ik niet kunnen. achterhalen. Ook voor het G"eboU\'/d ,.,rerd, ~chijnt, 

;<. op meer deze' plaatsen binnen Lichtenvoorde de H.Eis gelezen te zijn. 

Bij ouden van dagen leeft, nOg de herinn.ering dat door de P.P.Francis

canen te Zwilbroek in de treuriffe dagen der placaten, toen zij in he~ 

geheilIll en onder vermomming Lichtenvoorde bezochten, het; geloof bevraard' 

en velen weerhielden, die reeds in de kerk der protestanten preek 

gingen horen. 

Ten jare 1893 vIerden de biechtstoelen ui teebouwd, en de oude gebruikt 

voor het geen nodig vlaS om de uitgebouwde van de deuren en li 'Ocste n 

te voorzien. Hier.door werd het!: doorzich1:i: in de neuken vri.j en 

plaats V'oor vier banken-in iedere beuk hlee gevonden. 

In he~ jaar 1896 werd een priesterzraf gemetseld en daarin overgebracht 

d-e overblijf"selen van de Paters J. A. 1'1iessing, H.,J. Lonink en 13. A. van 

Turnhout., in een kist; verzamel t en met een zerk gesloten, elie kan 

afgerold worden. Boven deze kelder werd ook een kruisbeeld geplaatst. 

Het; doel hiervan ,.,as die aan deze zijde van het kapelletje beg'X'aven 

worden, niet zouden schijnen, er achter te liggen. In de maand Sept. 

van hetzelfde jaar 1896 Herd de muurschildering aan het J.îaria altaar 

geplaatst. Bedoelde schildering werd Geschilderd door Pastoor 

G.J.J.Tollenaar. : 

18 Dec. l~) ll l:)es}oten werd ai1l1 ele' ZustC''t''t'::'v. h. St. Lucia.:;esticht te 

Uo·,tterdam verlof te geven dat zij een meisjesschool voor eiGen reke

ning te bouwen in de tuin der Zusters en die school geheel onder eigen 

beheer te voeren. 

De: 26 Aug. 1913 heeft Z. D. H. de Aartsbisschop van Utrecht 

~ 4.tJ..J.JA1<~{Q..M Q.c...'-'l ck.· 1UJtu\Q.N..I\t\'\C4~J ~ Ij. 2'~ ,ClM 210.. c&. 

gJ-., OMcL tb D.N\ CXl.Jj-~oo1o~ ~ 1)- 3 ~- . 
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H. v. d. \vetering de nieuwe kerk geconsacreerd De kerk is gebom"Jd door 

de aannemers Jansen en v. Vilsteren voor 163170,- 63 eikenhoutènbanken 

met; 4 voorschoten voor 14450,-. De relikwieën in het graf der altaar

steen zijn van de H.H. Martelaren Bonus en Candivus. In de maand Sept. 

1913 heeft de Hoogeer\v. Heer Deken P. J. C. van Haagen de drie niem;e 

klokken gedoopt. In den grooten toren hangen drie nieuwe klokken en 

de grootste der twee ouden" In het Angelus torentje hangt de kleinste 

der twee ouden. Deze is een Hemmonij klokje, heeft dus veel waarde 

en geroemà om~ zijn schoonen toon en klank. De grootste klok draagt 

tot opschrift. Ave Maria heet ik, Alle Inlaad verdrijf ik, De dooden 

beklaag ik, De: levenden roep ik, De daaropvolgende; H·Antonius van 

Padua, bid voor ons. De derde; H Jozef Bid voor ons. De vierde is 

de oude. Op de grootste, de r:lariaklok staat; Geschenk der Paroehianen 

aan H.P.J. Sanders, Pastoor anno 1913. Zij wegen 700, 300, 180 en 

120 Kilo's. Den 19 oct. 1913 is bij het einde der Biss!e het missie

kruis geplaatst en de "kruiswee; opgeb'-an@n en ingezl0gend. door de Eèr

Pater Hermanus Heijtters uit ons klooster te Haastricht. Den 22 

Juni 1913 is onder Patronaat van den H.Jozef, alhier de H.K. Arbei

ders vereniging opgericht en in UovemLer door den Pastoor opgericht 

eenen vereniging van het Allerh. Sacrament, die ten doel heeft, her

stellen van Priesterklederen en alle linnengoed, het maken van nieuwe 

kleding etc. etc. De damesleden laten het linnengoed wasschen bij de 

Zusters voor 140,- per jaar, doch strijken en plooien het linnengoed 

ieder bij zich aan huis. Zij halen geld op bij de Parochianen om de 

onkosten te bestrijJ.ûn. Ha gedurende een paar jaar tevergeef3 een tUC2 

den kapelaan gevraagd te hebben, ge\verd ons, Deo gratias, op den 3 

Jan. 1916 van den Hooe Eerw. Pater Provinciaal Simon Bennebroek, de 

blijde tijding, dat Pater OttoKoevoch uit het klooster te Uaa8t~icht 

tut 2-de Kapelaan van L'voorde was benoemd, terwijl zijn benoeming 

den 4 den Jan. inging. Terwijl de Parochie in zielental vooruitgine, 

door de veel vulclige H. Communies, de biechstoelen drul~ bezocht \varden, 

en ook de werkzaamheden van Patronaat en arbeiders vereniging veel -
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vuldiger werden, werd de komst van een 2 de Kapelaan meer dringend 

noodzakelijk. ~~rd opgericht een R.K. Lederbewerkers (sters)·6ond, 

afd. mannen 31 Juli 1916 afd. "Touv/en '12 r·laart 1917. Bisschoppelijk 

en Koninklijk goedgekeurd zo ook de Arbeidsverenigin3 . Den 28 sta 

l'Taart 1917 \olBS het 12 1/2 jaar geleden dat Pater iI.I.J. Sanders 

alhier tot Pastoor benoemd werd. Hel meende <te Pastoor hiervan geen 

feest te maken en vooral wegens de oorlogsonstélndi,':-he·Jen, doch wilde 

deze gelegenheid wel benutten om van zijn Parochianen een eeschenk 

voor de kerk te krijgen. De pastoor overlep:(le met zijn beide )(apelaans 

O. 1\oevoch en D. Goldenherg en besloten Herd dat, de Kapelaans des 

Zondags zouden preken en hun plan zouden bekend maken. Zij wilden 

dan dat de P.9..rochianen bij gelegenheid van dit 12-}-j2.rig Pastoor-

schap aan de kerk 30uden schenken een Hoogaltaar dat zou moeten kosten 

ruim vijf duizend GUlden. De Y-.upelaans zouden samen alle parochianen 

bezoeken en hun giften in ontvangst nemen. Dit voorstel viel in goede 

aarde. Vooreerst omdat de Parochianen gaarne een nieuw altaar wilden 

hebben en zodoende alle parocianen hun giften e~ aan konden geven, 

en tweedens om de wijze waarop, want nu bleven de giften geheim wat 

niet 't eevaillus ala1eeken b. v. Kerkmeesters of leden eener feest

commissie, het geld hadden opgehaald. Na afkondiging van dit plan 

gineen de Paters de week daarna op het pad. 't \fas juist zoo'n lang

durig grimmig koud \>,inter\oleer, zooclat . de lJaters veel koude hebben 

geleden, doch eIken dag gingen zij weer \·/elgemoed het pad op en hun 

plan en hun werk werd met goed succes bekroond. Na ongeveer 6 weken 

gelopen te hebben konden zij aan den Pastoor ruim f5000,- overhandi

gen, die ze dankbaar aanvaarde. En met de dank aan zijne r-::!3-j)elaans, ~Jk 

een bankje van f25~- gaf dat zij voor zich zelf of een goed doel kon

den besteden. Op den lstcn Paasdag heeft de Pastoor toen g'eestolijk 

en op hartelijke Hijze het feit herdacht door een plechtige H. Mis 

i2;eassisteerd door zi jn beiden Kapelaa118. De Pastoor hoeft toen gepreekt 

en de parochianen bedankt. Bij di e gelegenheid warell de Priesters 

gekleed in nieuwe albes. 

' . 
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Den 10 l\1ei 1918 werd Pastoor Sanders benoemd tot Pastoor te Franeker. 

Ontzaggelijk veel heeft Pastoor Sanders in de bijna veBrtien 'jaren 

zijner herdelijke bediening voor Lichtenvoorde gedaan, maar vooral 

zal zijn naam. tot in verre geslachten in dankbaare herinnering voort

leven daar de schoone, groote kerk, welke hij he.eft gebouwd. Door 

de moeiten en zorgen, welke hij zich daarbij, alsook bij den bouw 

van de Jongensschool en het Verenigingsgebouw heei't., getroooSt, heeft 

zich de hoogste rechten verworven op de voortdurende dankbaarheid 

van Lichtenvoordes parochianen. Zijn opvolger was de Z. Een.r. Pater 

T.Th.B.A. de GraaY O.F.M.,tot dusverre Rector aan de bijkerk van de 

H.H. Hartelaren van Gorcum te Delft(geb. te Leiden 23 Dec.1870, 

priester ge\üjd te I sHertogenbosch . 22 Dec. 1894. Vervolgens Leeraar 

Lector der Philosophie, kapelaan te Nijmegen en Rotterdam en in ~ei 

1918 Pastoor te Lichtenvoorde.) 

Ha lang uitstellen en ... .rachten was eindelijk einde December het nieu

vle Hoogaltaar gereed. Zondags 22 Dec. werd het voor.het eerst Feestelijk 

in gebruik genomen. Jammer genoeg was Pastoor Sanders verhinderd de 

plechtigheid bij te vlonen. Nadat. des morgens om T 'J-1-2 uur de H. IHs 

was op~edragen Voór.de' u~erleden weldoeners, en om 9 uur voor de 

milde gevers vande nieuwe Communiebank, \-/erd om 10 1/2 uur de plech

tige Hoogmis voor de levende \.,reldoeners opgedragen door den Hel. 

Ben/. Pater D. Goldenberg , thans Kapelaan te Rotterdam 1 Boschje? ge

assi teerd- d'oor de beide Kapelaans? Pater L. Hendriksen en Pater 

V. Hentsen. De Pastoor sprak onder de B.His een kort woord, om de 

parochianen nogmaals van harte te bedanken voor de schoone geschen

ken, waarmede zij onze kerk haclc1en verrijkt. 

Den 22 :lept. van het jaar 1925 ontving Pastoor TH.B.A. de Graaf 

(Pater Tibertius) eervol ontslaG' aan te vragen. Op voorstel van den 

Hoog Eerw. Pater Provinciaal, begaf hij zich naar het Klooster te 

"leert. om aId aar in hoofdzaak werkzaam. te zijn aan de Redactie van 

.. De Gewijde Zeden~r Pastoor de Graaf vlas bekend als de goede Pastoor 

en bemind door zijne parochianen. 
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Onder Z1.,ln pastoraat: werden in de kerk I.le nieu1:le preekstoel en Commu
niebank geplaatst en de prachtige U-L.O. sch001, de nieuwe p~storie 

en t\"ee onderVII j zers ",oningen (2) ,ze bouud ~ ~~n de Middens tandsverenigine 

ging? de Vrouwenbond 9 de Jongemannen vereniging én de Al to.anTacht 

opgericht. Als Pastoor van Lichtenvoorde Vlerd P~ter de Graaf opgevolgd 

door Pater Wilh. v-d.Berd O.F.M. geb. te Geldrop N.B. den 13 Febr. 

1865~ priester geHijd te Hoermond 1895 en vervolgens Kapelaan te 

Zal tbomme1 7 11oerden~ Gorcurn en Haarlem en tot Paf1toor benoemd 'lan 

Lichtenvoorde den 22 Sept. 1925. 

DerHijl de reli;:;ieuse beelden in de kerk uit de oude kerk overgebracht 

niet· in overeenstemming waren met polychromie van de nieuwe kerk 

en bovendien zeer verkleurd waren heeft de pastoor de beelden alsmede 

de Kleine altaren laten schilderen in créme-kleur en laten af~0tten 

met. goud, waardoor zij meer passen in de kerk.1926. De Kapel waar 

men de klokken luidt heeft de pastoor ingericht als een devotie-

Kapel. Het (,"O..)n zeer naar genoegen is der parochianen. Een kaarsen

bak werd in de Kapel geplaatst, waaruit: de parochianen zelf de kaar

sen konden nemen en opsteken terwijl er een busje aanwezig was, waar 

men het verschulcligde bedI'ag kon imTerpen. In de maand Naart, ",erden 

bij het beeld van den H. Jose~h voor f250 kaarsen opgestoken. 

1926 Op den 2de Zond'ag na Paschen maakte de Pastoor bekend van.á..f 

den kan~3el? dat bij het huisbezoek door de Paters en de I)astoor een 

offer zou gevraagd Horden voo:c een iüeuH orgel en een uurwerk op den 

toren. 1926 In de Kapel links bij den ingang in de Kert(devotie)kapel 

zijn geplaatst 5beelden. Ben beeld van 0.1. Vrouw (uit de ou~e kerk) 

en vier 11ieU\-1C heelden? een van het H. Hart. v. Jezus? een van de ,n 

H.Joseph, een van den H.Antonius en oen vnn de Kleine H.Theresia. 

Dez~ hebben met de vier consoles tesamen gekost, met inbegriP. van 

vrachtkosttell en invoerrechten, de som van ongevoer /260,

(Vrijwillige bijdrage). 1926 Voor do devotiokapel zijn bij een 

firma te Brussel ~ie ook de boelden ]lad geleve~d aangekocht 4 ko-

peren stancL;~ar~d8 voor lcaarsen en een aurE~ool achter het beeld v~m 

het H. HB,rt Va[l Jezus. 

,; , 

20 



.. • 
", w, 

... 

1926. 1 Uov. Ifut nieuwe door Z.H.Paus Pius Xl ingecteld fees\.van 

Koningsschap van Cllristus is in onze Kerk pl':Jchti~ ;~evierd. 

1926. Kinderkoor. Onze IToofdonderwijzer van de U.L.O. School 

tevens directeur V8.n ons zangkoor de heo:c TIrus heeft zich bereid 

verklaard een kinderkoor te oefonen voor onze ke:rkzr.:Lng. Ongeveer 

40 jonGens volgen de lessen. Teneinde het jongenskoor te kunnen 

oefenen in de school is op kosten der Kerk aangekocht een klein 

gemakkelijk verp18.atsbaar harmorüuflI, aaneekacht bij den IIee:r:~ Aloys 

Heijer te ~ld~ (Duitschlan(l) VOOl' der: P:C:l.js van f85,-. 

1927. 17 April. Paaschfeest. Eeden is in. onze Kerk voor het eCl.'st 

bespeeld het nieuwe orgel. Dit orgel is geleverd door de firma 

Gebr. Vermeu1en te Heert. Het orgel heeft 12 sprekende register~l 

en het geheel pneurnati:Jc.h i.ngericht. De \-lindtoevoer \lord t geleverd 

dour een electr. motor. Het orgel heo:[-[-; Gekost ]'6400,-. He.arvan 

1'3000,- door de parochianen (door collecte aan hUiS) zijn bijeen 

gebracl: t. Op den 2de Paasdag is het orgel ingewijd en ingespeeld 

respt. door de Pastoor der parochie en de Heer Oreswes 11it Arnhem. 

19 P.pril. Heden heeft de \'Iel Een,. Pater Pothof' (Lchlimw) zijn 

Eerste Plechtige H.Mis in onze parochikerk opdragen. Eerste Paaschdag 

i'lord voor het eerst een muziekmis met Joncenskoor door ons zanekoor 

gezongen, inG'e~.~tudeerd door ele'l Heel? Brus, 30 ,Tuli 1927 Heden ü: het 

nieuwe uurwerk geplaatst in de toren der Kerk tevens een electr. 

klok? aallsluitend aan het torcnunrvwrk in de sacrd.stie. Eet üur-

werk en klok met electr. opwinding en electr. lui~en der Anzelus

klok is geleverd door de Pirma IJsbol.~ts te As:;:;en voor den prijs van 

12450,-. De wijzerplaten a.an l~ zijden van den toren geplaatnt ziJn 

van koper evenals de wijzers. Deze zijn aangebracht door I~ndrik 

ten Eave leiendekker. 1 Aug. 1927. Eede,} is de ~!el. -Ser·1-!.Pater 

Terstanpen eervol ontslag verleend als Kapelaan van Lichtenvoordel 

en henoemd tot . econoom. der Provincie te Heert. Tevens is tot Kapelaan 

te Lichtenvoorde benoemd de \Iel ger.,. Pater J. Pompe uit ons klooster 

te Heert • 
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, 16 Oct. 1~)27. Heden v10rcl de H.His:::ie &,'csloten ""elke Herd geC'Erven 

eToor de Eer\-l. Pater Zu.idi!.'eest .~ Snoek en Huisen. De H. Eissie i:.3 

ZEer coed geslaagd. De parochio.!1en hebbon de oefmüngen met del! 

grootsten ijvoer gevolgd en zi,jn blïjkbaar. tot nieuv18~ ijver. oPceHekt. 
/, . 

in hun godsdienst~gleven. 30 Oct. en 1 Dov. 1921. Op beide boven-

genoemde dagen. heeft de Zeer '8CT\·!. Pater Petrus Hielen Vicaris 

voan ons klooster te Heert: en COJ:1L:issaris de:" 3cle Orde onze:: jon3'ens 

en meisjes toec;er3proken met het. cloe1 hen te be'..regen ad::::pirant- lid 

te worden met het gunstig eevolc dat 40 meisjes en 45 jongenci van 
1) tot lGj en 35 meisjes en 3Ll jOllcens van 16 tot 20j zich opgaven 

als adspirant· lid. 6 Dec. Heden is d~ nieuwe · heeteluchtOven ter 

verwarming d'er. Ke:r?k in gebruik genomen. De' oven ü; geleverd (Toor 

d'e 1:. V. Frïts: Breukers te Schiex[aill voor ere prij s van f2400 s -. lIet 

gebouwtJe 'lOOT d'en oven en bergplaatjs voor brancTstofîen en de rio

leering :Es; gemadct: dOor d'en I'leer Frans. Doppen onder. toezicht: van den 

Heer Jan Huininkarchi .. t:ec·t:. 25; Ju'li. ·:1928. Heden werd dOor den Hel. 

EeT"'. Heer. I·':rredericus Kolkman· zijn Eers te II. r·1is opdragen L1 onze 

kerk. 23 Dec.1929o Heden ü: in de Kerk geplaatst· een nieU\ve ' Kerstal 

met, toebehoren geleverd (ioor ne Firma I\illaux Grosse ui'!!; Brussel 

te{jep.. de prijs van 5'j64franc- :De franc berekend á 7'~' ct. 

28 l\1aart. 1930 Heden is de Heer Hendrikus \-Iï.lhelm1.ls Jaar~:veld? gedu

rende ongeveer 25j. KeTkmeester Ve. d. Parochiekerk plechtig ter aarde 

besteld· De') Feer Jaarsveld \<las inderdaad? oprecht? rec'htvaardig on 

det;elïjk Katholiek die d'e belangen der. Kerk üaar plicht en ge\veten 

behartigde. 

s. BOVENGA, 

Deze gegevens zijn letterlijk en dus in de oorspronkelijke spel

ling, enz. overgenomen uit: de notulen van het Kerkbestuur van de 

S·tt. Doni§3.ci'Lrs-parochie. 

(r) Op deze plaats staat: nu de Amro-bank. 

(2) Hoek Varssev-eldE:eHeg-Ds. van Krevelen straatt. 
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In 1926 wurd door de rod~ctie vnn d e 2utphonGche Cournnt een prijs

vrr'.r',g uitgeschreven voor hot beste j~cht-en vissorijverh~,nl. Hijion 

do heer F.Buijnink te Lichtenvoorde behC',~lde met zijn dinlc'ctverhc.r',l 

"Een j~chtovertrr',ederil do ourste prijs. \lij monen', dc.t dit verh.",,::.l 

wol dusdnnïg ](\-1['.1 i tei ton bczi t, dc~ t: het in ons "Archiof;r dient te 

'vorden vc.stgelogd. Wij In ton hior do inhoud vnu het bekroondo vorhnc.l 

volgen. 

Een Jc.chtovortrneder. 

I t . Is oen maaien Allcrheiligendng. Af en too lut. zich de zunne nog es 

zeen, in een woord onbesoescl mooi 'vinter \·mer. Huuskes-f.Innus deg bi 

zich zelf', onder het; nn hoes gnon, "Wo.n de late kc.rke, ik gno nC'..o hut 

etten er es op oet:, of ik nog ne hnze knn seheeten. 

200 gezegd, zoo gednen. Ta hee den zoerkool dIer C'..chtor hef, truk . 

HC'..nus het . olde tuug nn s kreeg de flintc oet: de wèvekr',mor, 2;r',ct de 

noendcure oet en zoo op hot 10mpenslC'..t: ::.n. Pno een kort eer c1C'..or te 

hebben rondeschunbeld, springt: op twintg trc.d v~n urn of no hC'..ze op-

116 legt nn, den hnze schut over de kop, de wollo stuf UI' of, in zich 

zelf zog he, den heft. I t loene. 

Togolieke dC'..t: eden hr',ze wil opnemmen wordt er roopene : "holt-hol t

hol t es effen". ~·bnus kik ummc en zut dnt den Oldon-Schutto (jncht

opziener) op om o,n löp. "Loop m~,t".r neet zoo hc.rd ~ ik k e n OH h1~1 

Huuskes-n~l1Us. onthol t den dng vnn vnndr',ge IJ. 

In de ane hnnd den hnzc en iil do nndorc hnnd de flinte löppe met um

meh1ege op het hoos ~n) dnor ::..nn':'.komme {;ooai t e de nce ildcure los, smi t 

den haze in de hilde, breg de flinte naor de w~vekamer en löp naar 

de kökkene en zeg in lt. korte vat er gebeurd is. 

"At den Olden- ~Jchutte kump? lIloi de bek hollon l /. 

;'Goot, gootlI, zegt de hoes e;enooten? "",ie begricl1t 0\"" . 

~anus prakkeseert effen. kik op de acre? zeg bie zien eigen: 
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"da t kan 'k nog redden ';. Smi t de pilos bokse oet, trel<::t het Zon

dagsche tuug an? löppe weg? kogelrecht op Grolle (Groenlo) \àn Die 

Schazeman heurte alloen naar de ve sper, 11 dat red ik met glans:!s 

zegge in zich zelf. Hé löp ele Grolsche Paetereie deur en is met he t 

laatste karkvolk nog tegelieke in de karke. 

In de karke geet Manus in de op eene nao in de achterste banke 

van den kleinen gank zitten. Daar zutte dat de twee deerns van de 

Schutte ook in de vesper bunt. liZOO "10k het net hebben." 

DiiJ het oet gaan van de karke is Nanus al met van de eersten boeten 

gaet op een trad of v i eve van den oetgang staan en past de deerns op. 

Daer lwmt ze enc1elikke an. 

"Zoo Hiene en Drieke ho gaet het nog?;; 

"Hé, Hanus, ook hier! eus geet het gOOt-OH dan '?11 

"Ook goot il , zeg Hanus. 

"Hooi waer nao de tied van 't: jaor-jao, dat mot e zegt Horden" • 

Zoo staot ze eenigen tied te praoten én slentert me t mekaare 

de straote in. 

Veur Toane Hales zienne dcure? zee't Hanus ~ \il a 1.1111 hier in 

gaan vrouwleu en nemmen er eene. 11 

';::'Iee l :? zekt de deerns? "onverdeend dat hoof' neetil • 

Eao of-en an praaten, gaot ze met eur dreen de harbarge in. 

Ze gao~ zit~cn. Manus bestel~ dree klao1'n twee met. sakker en 

eenen zonder. Onderwiel Idordt cr onder eur dr(~en praot, over alles 

en nog wat .• 

"Drink oet deerns, op één been kuw neet loopen. II 

"Danke, danke a? zek dee? Iö' t , ii.s goot e west:." 

"Toonet doot alle dree nog es 'Vol." 

Dat: gebeurt. 

'i;; Gesprek \-Jordt voortgezet over de Grolsche ka1'ke en dat, dee 

van hinnen zoo onbesoesd mooi er oet zut;~ veerder da't de knollen 

beij zoo'n waer geliedelijk kunt op be voert: worden. Hiene en 

Drieke zit onderwiel te reurcen met de leppeltjes deur de gleeskes. 
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"Gooi oet 11 ~ zegt' Namxs "dan nemme wie tot, besloet: nog een <lf'zak-

ker1tje, zwo zeJct: de groot:e' leu 001<11. 

"He-e \vaar.achtig neet" , zegt, Hiene ' en Drieke te gelieke? 111 "ft: is 

meer dan goot: e "lest, na neet. meer, \üe zollen t ,e völle kriegen ll • 

"Hiks geen preutjes \üe komt: alle dage neet: lJie; mekaare;j f zegt 

J'.lanus. "Doo vol kastelein. 11 

"\o1ie moi!:ten er morgen al vrog oet: eerst: nao· de JcarJce (Allerzielen) 

en lat'er. an he'tL dorsken"J zegt Drieke. 

Nanus krig de kippe oeit de: boksentaske en betaalt .• 

"Hie' heo·t ' nog z:euven poggen in 'ij; schot liggen en mot vief koone' 

melken. Naer na mow naer hoes", zekt de wrou\'lleu., "anders \vordt 

het: nog donkerII. 

Beiidedrink ze em: oet'., ook r1anuB slut . em. ae:hte'!r de krage. Achter 

me kaare, Hanu's veurop f, gao t ze de harbarge oe t. 

"Ik loope nog een ende met. tot aan den Botterpeter , Ik gao dan 

oven:' de Hartreize langs de Sehanze en zoo Ilnao Hoes i'. 

"Do datt, 1·1anus do dat., deunig gaerne zou dat: willen. 11 

Daar loop ze met eur dreen Grolle oet en regelrecht, op Eesele 

(lJuur:t'schap van Groenlo) an. De vrouHleu' begint hoe langer hoe 

meer te teutelen; ze lacht. en goegel t wan al den schik. Ondenüel 

bunt; ze bie den Dot:te.Tpeter, hier staat; ze nog effekes te praoten j 

totdat i'-1iene zegt: "Komtt Drieke noe gaauw anderS': krie\-! in hoes nog 

watl~ te grommen. Ve-tlr alles bedankt, ItJ:anus, goot. gaon.H 

"Nargens veur, ook goot gaan II? zegt: Nant'ls. 

No', gaet: ieder ziens wege) de vrouwleU' loopt op een subhedrefken, 

ze praet en lacht dat: er geen ende van is. Ta· ze in hoes 

in d'e kökkene: komt: zeet ze geen mensche, ze gaat naer de oplcamere ~ 

trekt eur Zondagse tuug oet:, de knipmusJce \'JOrd t in de kaste op 

de fleske zat:, ze schoeft den vief schag af? trekt eur 01de spul an 

en den griezen brunte veur? in een ummezien staat ze weer in de 

k6kkene. Daer kumt van de deella, de moor aantoGsen met ne moeke 

vol schadden. 
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IlZOO deerns er weer, 't is 0"111 luk late wordene • iI 

"Uikwal gleuven H, zekt beiden, "er was ook kruus\"eg beëden. '1\. 
Miene hef dos, ze krig de koffiesmodde oet d~ rakoele en gut zich 

ne' komme vol in. Daar gaet de deure los~ de vaer is er ook weer, 

hé knupt; zich den blauwen kiel s deed hé om de n~kke heffü slagene 
, 

los i trekt. de steffels oet en vertelt hliemoedig ~ "ik hebbe vandase 

dartien strikke op benommene en nog ne streuper kreege11e:. Ii 

lIJ)a mooie ", zekt de vrouwleu, wee h,,:1 e: kreegene ?; : 

IIHuuskes-I.lanus oe~t Vraagender. 11 

"\<lat:Y!l zekt; de deerns, vleegt as twee dreo stuuvers hanen van den 

:Btool op, "ho late was dat.?" "Zoo teggen kortteer over twee, zegt de 

vaer_." "Dat·· hei mis en heele mael mis ook, kan onmeu{5'elik, hei om in 

de vingere had?" "Bo nee, maer ik kenne den Huiskert \"al, no[': geen 

twintig trad was 'k van em of.1! 

Beide vrouwleu zekt met fonkelende oogene: IIg1a d mis, want Huuskes

f:1anus was te Grolle in de Vesper, beiden he"'l na toer met em. e praot." 

"Kan neeit", zegt de vaer. nie dit; gezegde wordt de deerns zoo heIlig, 

dat . ze met de vöste op de tafele slaot, dat de lnlplw8"3en .de schuttel

tjes rammelt. 11 Ai., hier met veur het gerichte komt, ,,,ark ie uw zelf 

in de kaste, owen eenmael gedaonen eed zoi hierdeur valsch maken 't 

zol het grootste kwaot veur eusen leevenheer, de grootst~ schande 

veur euze frende en mensen wezen." I·liene en Drieke raert zoo hard, 

zoo lange en overtullG'end dat het LUllskes-Nanus nooit kanne west . hebben . 

De vaar, dee het eerst neet wol op.:.;even, l:rup zoo zachtjes in de schul , 

Ué \10r0.en nog hoe langer hoe zèlakker, to de vrom'TG zé; "Hindrik ie 

heb al tied nog aerlik e daone. i, lIuuskes-Ilanu8 had zien doel bereikt

\-Tant naai t is verbaal op-emaakt. 

door 
lil.. ~dUIJ· .L IFIC te Llchtenvoorcle 0 

Bekroond met den eersten prijs. 
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