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LFKTUUR - BF~'nJUR & AKTPJT'TETTEN ANNO 1989 
===================="======================= 

In periodiek nr. 20 heeft het bestuur van de Vereniging voor 0udheidkunde te 
I,ichtenvoorde een lijst van boeken gepubliceerd, die in haar bezi t zijn en 
door de leden geraadpleegd kunnen worden. Inmiddels kunnen we aan deze boeken
lijst een lijst van tijdschriften toevoegen, welke wij o.a. via ruil abonnementen 
hebben verkregen. 

periodiek van de vereniging F:ibergen: 0ld Ni-js uitg.anno 19P9 
Periodiek van de vereniging Yinterswijk: Freriks NieUl'ls 19«9 
periodiek van de A.D. v'. ( Aal ten-Dinxperlo-v.'isch '\} 97e-1989 

- periodiek van het Starings ~nstituut: Den Schaorpaol 19PP-1989 
periodiek van de Oudh.Ver."Zuwent" :"Het Hoederboom" 1927-1989 
periodiek van de vereniging Groenlo ("Grol " 
Gelders Oudheidkundig liontactbericht 19B3-1989 
periodieken van andere instellingen. 

Tevens kunnen er een aantal boekwerkjeE aan de lijst "lorden toegevoegd 
Hendrik Odink 1229-1973 
Folklore en vroomheid in Berkelland 
Jaarverslag 1949 v.d. Coöp. Zuivelfabriek Lichtenvoorde 
Voorwaarden en lijsten melkritten 

- J.C. Bierens- de Haan: Huis Verwolde. 

Deze boeken en tijdschriften staan onder het beheer van de sekretaris, 
tevens archivaris bij o.a. de gemeente l.ichtenvoorde. 
Ze zijn aamrezig op het archief van de gemeente Lichtenvoorde. 
Indien u deze boekwerk jes ... ril t raadplegen, kunt u op dinsdag(na afspraak) terecht. 
Voor een afspraak kunt u bellen tel.05443-71030 (nummer privé sekretaresse) of 
05443 - 73535 Gemeentehuis Lichtenvoorde. U kunt dan naar de archivaris vragen. 

Op bestuurlijk gebied is anno 1989 ook het één en ander gewijzigd. 
Sinds de jaarvergadering van 12 april 1989 zijn we vier bestuursleden rijker geworden 
Het bestuur ziet er momenteel als volgt uit: 

Voorzi tter dhr A.J. Vos 
Vice-voorzitter dhr G.J. Tap 
Sekretaresse mw. A.E.M. Kuiper - Timmermatl 
Penningmeest er dhr J .F.v i • ~ink 
Leden dhr G.J.A. Eppingbroek, dhr H.J. Krabben borg, dhr J.J .Oonk, 

dhr A. ,·r .r-~. Polders en dhr J.C. "ransing. 

Inmiddels zijn er twee (werk)-commtsies in het leven geroepen 
a. de comm~ieperiodiek: A.J.Vos - G.J.A. Eppingbroek - A.W.M. Polders 

b. de commissie excursies: G.J. Tap A.E.M. Kuiper - H.J. Krabbenborg -J.C.Wansing 

De veren:tgl.ng heeft ook het afgelopen jaar \-leer enige aktivi tei ten georganiseerd. 
Begin 1989 werd periodiek nr 20 uitgebracht. In febr. en maart werd een cursus 
genealogie gegeven, waarvoor zeer grote belangstelling bestond (27 cursisten). 
Zij werd verzorgd door de heren Agterhof, Dorrestijn, Tap, vJansing, Krozenbrink en 
mw Kuiper. Op 12 april hield de heer Halink een dialezing over Lichtenvoorde. 

Op 7 mei werd er samen met de Oudh.Ver. van Groenlo een excursie gemaakt naar de 
Schans. Op 13 september werden 3 musea bezocht te Gescher (30 deelnemers). 
Als laatste evenement werd op 7 nov. een lezing over decembergebruiken gepresenteerd. 

Voor het komende jaar liggen er al weer plannen op tafel: 
- 16 jam\4.ari 1990 lezing genealogie door de bestuursleden Vos en Tap; 
- 20 maart 1990 jaarvergadering en lezing over Rembrandt en de oude Achterhoek. 
De excursies zullen waarschijnlijk weer in mei en september gehouden worden. 

De sekretaresse 
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voor het biel-brou\~'en en br'ood bakken, 
- een spieker , gebouw voor het opbergen van zaden . 
- een z.g. "mausekammer", ook een zaadberging doch iets boven 

de grond, zodat de muizen er niet in konden komen, 
- een bakoven, een klein gebouwtje buiten. 
- een schuurtje met bijenkorven . 

Het boerenhuis ~~'as oor'spronkelijk een "los hoe :s" gebowJ,Jd in 
de eerste helft van de l8e eeuw. Later werd er een stook
plaats en kamertjes, in gebouwd . Zo is het nu nog . 
Een bi jzonderheid ~,las hier in de INoonkeuken de tafel die met 
enke l e handgrepen omgebouwd kon \'vorden tot een zi tbank voor 
de vuurplaats . Verder waren er allerlei oude en soms zeer 
fraaie gebruiksvooewerpen te bel,llonder-en. 

I n het brou\"l - en bakhuis vJel- den ook nu nog êJ,kt i vi tei ten ont
plooid bij allerlei gelegenheden . Hierbij I,.ieed Gok nog ge
bl-ui k gemaakt van de bakoven. 

De spieker die zeer gaaf was, I,,/erd :!: 1750 gebou\'<Jd op de boe 
renhof \~}essling in Oisterlh'ick Horst . 
In 1970 1",Jerd ze door de Hei mat l..)el-e in Gescher gekocht en op
niew,,,' opgeboUl,vd. 
Tentoongesteld hier-in I}ler-derl o . a.; 
-- een oude t,<"a.skamer, 
- een vitrine met oude ansichten, 
- een gehele I,<,'and vol geplakt met oude geld-bil jetten , 
- en veler-lei andere oude gebruiksvoor-I",'el-pen, o. a. medische 

attributen. 

Om ongeveer kl,vart over tl},'aal f IJJerd het mor-gendee 1 af ges loten 
en wel- d el- ~'eer- verzameld om geza.menl Lik bij "Hotel Kr-one" in 
het stadscentl-um koffie te drinken. Deze I,'las op kos ten van de 
ver-eniging , vet-dere cOrl5umpties moe5ten uit eigen zak betaald 
"'lOl-den . Tot 14 uur kon nu ieder zijn ga_ng gaan. De een ging ' 
nu uitgebreid eten terwijl anderen de gelegenheid te baat 
namen om het stadje verder te bezichtigen . 
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Om 14.00 uur was het weer vel-zamelen om het kan-en en koetsen 
museum te bezichtigen. Deze \,I,'as i ngel-icht in een voormalige 
sporthal en gaf een uitstekend overzicht van de ontwikkelin
gen in het gebruik van de diverse transportmiddelen voortbe 
;"logen door mens of diel- . 
Di t I,vas v.'eergegeven met behul p van tekeni ngen ~ schi ldel- i jen, 
schematische voor s tellingen enz. 
Vel-der waren er divel- se karren en 1- ijtuigen opgesteld en ook 
allel-lei hieraan vel-INante voonNer'pen en voor ;;,tell ingen . 

Iets over dl-ieen ;"lerd een eind gemaakt aan deze leel- zame en 
interessante excursie, 
genoten heeft. 

<',laéU- naar" mijn mening een ieder van 

G.J .A. Eppingbroek 

LTCHTBJVOORDFNARFN & GROLLF1'JARFN ' BFZICHTIGHN ' OUDF. 2(;HANSFN 
=========================================~======================== 

De besturen van de Vereniging voor Oudheidkunde !:.ich:!:~~~~rde en 

de Oudheidkundige Vereniging Groenl~ belegden zondag 7 mei 192.9 -

plm. 360 jaar ná, dato - een excusie naar de ::CHJl.NSEN . 

lrTas er in december 198.8 al sprake van een gesprek over samenwerking tm>F;en 

de Oudheidkundige Verenigingen van Lichtenvoorde en Groenlo , zo werd di t mei 19[19 

voor het eerst gereal i seerd in de vorm van een gezamenlijke excursie naar o . a . de 

"Besselink-schans", zoals de schans-en hier beter bekend zijn , al was het maar door 

de jaa rlijkse motorkross van de VOlte-Licht ~'fï'.j:)orde. 

"Om de sporen van het beleg van Grol ll uit 1627 door veldheer Frederik Hendrik 

terug te vinden en in ogen s chou .. : te nemen togen een 35 tal leden en getnter

re sseerden naar de plekken waar speciale groepen ' schansgravers'meer dan drie en een , 
halve eeuw geleden, bestaande ui t Hollanders , Fransen en Engelsen hun ruggen kromden 

om een ongeveer één meter hoge en zes á zeven meter brede en plm. 10 km lange dijk 

aan te leggen, die lijnrecht door het landschap is getrokken ri r'h ting Grol . 

Voor onze ogen zagen we denkbeeldig een 30-duizend Boldaten optrekken 

naar Grol, met zich meeslepend kanonnen om de ve~te te dwingen zich over te f~evcn . 

De heer Geerdinckvertelde tijdens deze anderhalf uur durende wandeling , dat er 

nog kanonskogel s uit de 'Tachtig Jarige Oorlog nabij de boerderij 't GrotenhuiE 

zijn gevonden en bewaard gebleven. Buitgemaakte kanonnen troffen we echter niet a8.n . 

Misschien dat daarom in lang vervlogen tijden Lichtenvoordenaren naar Grol togen, 

om ' hun ' kanon een tijdland in Lichtenvoorde in bezit te hebben, want slepen konden 

de 'keiensH5ppers' van de "lichte voorde" wel, zoals ze in 1874 a l bewezen hadden, 

door één van de zwaarste stenen van ons land ( ruim 20 . 000 kilogram ) vrm de 

Vragender bul ten naar de markt in Lichtenvoorde te sjouvlen . 
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~Jat wij verder nog zagen was veel zand en groen, maar met het levendige verhaal 

en de uitgebreide uitleg van de heer Geerdinck er bij, deed iemand in mijn omgeving 

toch verzuchten: "dat we dat nog mogen meemaken". 

Ondanks de belegering en overgave van Grol heeft het bisdom Munster, waaronder 

Groenlo resorteerde in de SpaH . ..;'1Ge periode van 1606-1627 voldoende gelegenheid gehad 

de reformatie tegen te gaan met name door pastoor Cornelis Fabricius , zodanig , dat 

ook na 1627 Grol rooms-katholiek is gebleven. 

Aan het einde van de roemruchtige tocht door de schansen , bedankte de nieuwe 

voorzitter van de Ver .voor Oudhk.L 'voorde (V.O .L.) de heer Vos de beg81eider, 

hefvoe,j,'ii0lk, de fietscolonne en de t:mk(auto)vervoerder voor de leerzame midd'J.g, 

het oplopen van stoffige schoenen en het beleven van "levendige fantasi~n", tijdens 

de veldslag, die plaats vond in het hartje van de Achterhoek anno 1672. 

Voor herhaling vatbaa.r en tot ziens . 

A.J.Vos 
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Uit het gemeente-archief ----De oude straatnamen 

de Raad der geBeente Lichtenvoorde. 
Gelezen het ontwerp eener Verordening houdende verdeeling der gemeente in 
wijken. 
Gelet op art. 1tO d'er wet van 29 Jubi 1851 (stbl. no. 51) 

BESLUIT 
Vast te <tellen de volgende Verordening houdende verdeeling der gemeente 
Lichtenvoorde in wijken. 
De gemeente wordt onderverdeeld in zes ~~jken aangewezen met de A,B,G,D,E en F. 

Wijk A, Stad (zijnde kom der gemeente) 
De grens van '{I.'ijk A, de kom der gemeente wordt bepaald door een lijn getrokken 
op een afstand van één honderd meter uit het middelpunt der navolgende straten 
en wegen. Aanvangende aan den Kruisweg, zijnde den ouden Varsseveld-Groenlo
schen weg in oostelijke richting, door de steeg , Rapenborgche en Kattenburgsche 
straat , deze laatste terug, wijdens door de Rentenierstraat, vervolgens den 
weg naar Aalten en Groenlo volgende, tot aan den landweg loopende achter het 
perseel genaamd het Hooiland, vandaar genoemden weg naar Aalten en Groenlo terug 
in westelijke richting door den dijk, den Molendijk tot aan den Lagen Aal-ten
schen weg, dezen "reg volgende in zuidelijken richting, tot aan het punt waar 
den Schievendijk aldaar aanvangt, vervolgens den lagen Aaltenschen weg terug 
in noordelijken richting tot aan den Broekboom, wijdens den weg volgende 100-

pende in westelijken richting, van den Broekboom tot aan den grindweg van 
Lichtenvoorde naar Varsseveld, dezen weg in noord-oostelijken richting tot 
aan het gemeentehuis en vandaar terug door de steeg, tot aan den als aanvangs
PUnt genoemde Kruisweg. 

Wijk B~ den Bosch (Dorpsbuurt ) 

v,rijk B, den Bosch (zijnde Dorpsbuurt) sluit in zich wijk A, zoodat hare grenf: 
aan één zijde bepaald word door de grens van wijk A, ter andere zijde loopt 
hare grens als volgt. Eene lijn van de grenzen der gemeente Aalten, den Grind
weg volgende Oostwaarts tot aan den weg loopende zuidwaarts langs Panneman 
dien weg volgende tot aan den Zandweg van Lichtenvoorde naar vrinterswijk ver
volgens dezen weg links omslaande tot en met den dijk rechtuitloopende tot 
aan den Heminkmeat, ::net een kleine buiging Oostwaarts den weg volgende langs 
den Nieuwen Kamp en Herinkra, tot aan den scheidingsweg van de Markt van Vra
gender en Lievelde. Van dit punt uit in een rechte lijn in westelijke richting 
tot aan de brug over de waterleiding, de Nieuwe Beek aan de Huinink allee. 
De Nieuwe Beek volgende tot aan den Bedelaarsijk in de Hemmele, dien dijk in 
zuidelijke richting vokgende tot aan den Scheidings't"eg van den Markt v .. ,v de 
Markt van Lichtenvoorde en het Zieuwent • deze weg in westelijke richtirlg vol
genne, lanes Vonderman de Voshuizen door het Koekenveld. '{I.'estelijk van den 
Sironnenkamp en oostelijk v',n Manschotterbosch, vervolgens genoemden Scheidings 
volgende over het Broek tot aan de grens der gemeente Aalten, die grens verders 
volgende tot aan het aanvangspunt op den grindweg van Lichtenvoorde naar Aal ten. 

}lijk C '/ Vragender 
De grens van wijk 'C Vragender wordt ten westen bepaald door de grens van 
B, namèntlijk vanaf de grens der gemeente Aaalten den grindweg oostelijk 
gende tot aan den weg loopende langs Panneman, dien weg volgende langs de 
minkmaat , Nieuwenkamp en Herinkra, tot aan den Scheidingsweg van de Markt 
L ievelde en Vragender, wijdens ten noorden door genoemden Scheidingsweg, 
oosten door de grens der gemeente 1rt!interswijk en ten zuiden door de grens 
gemeen te Aal ten • 

wijk 
vol

He-
van 
ten 
der 

Wijk D ·~ Lievelde 
De grens van wijk D,tievelde volgt ten oosten de grenzen der gemeente \..Jinters
wijk en Eibergen, noordoostelijk die van Groenlo, en noordelijk de grens der 
kadastrale gemeente Eibergen Beltrum. In westelijke richting loopende door 
het Bel trumsche veld tot aan den Bedelaarsdijk ; dien "Jeg in oostelijke :-ïclJ.
ting volgende tot aan de Nieuwe beek in de Hemmele, vervolgens de Nieuwe Beek 
volgende tot aan de brug over deze beek aan de Huininkallee. Van dit punt in 
rechte lijn oostwaarts tot aan den Scheidingsweg der Markt van Lievelde en Vra
gender bij den Herinkza en volgt wijdens dezen scheidingsweg tot aan het aan
vangspunt der grenzen van de gemeente Hinterswijk. 
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\-Tijk Ft Zieuwent , 
De grens van wijk E wordt bepaald door eene lijn getrokken vanaf de grens 
der gemeente Eibergen op den Bedelaarsdijk over dien weg in oostelijke rich
ting tot aan den Scheidingsweg der Markt VElU Lichtenvoorde en Zieuwent , 
langs Vanderman, de Voshuizen over den Scheidingsweg door het Koekenveld 
tot aan den ouden Lichtenvoordse-Ruurlosche weg, dien weg in westelijke 
richting volgende langs de Papenborg ten noorden, wijdens langs Slat, de 
Krabbenborg over het Donderweinkel langs Winterink en Hospes, vandaar over 
den Zellersdijk op de Plate de Nijesallee over, tot aan den /weg die van 
het Spekschoor komt, volgt dien weg tot Diekmansbrug en verders den grooten 
weg naar Halle volgende tot aan de grens der gemeente Zelhem, en wijdens die 
gren s en van Ruurlo en Ei bergen in noordelijke richting volgende tot aan het 
aanvangspunt op den Bedelaarsdijk. 

" . .'ijk F "!I Harvelde· 
Y' 

De grens van wijk F, Harvelde wordt ten noorden bepaald door de grens van 
wijk E, namentlijk vanaf ,den Schei'dingsweg der Markt van Lichtenvoorde en 
Zieuwent in het Koekenveld, langs Papen borg en de Krabbenborg over het Dbn
derwinkel, langs Winterink en Hospes, wijdens over den Zellersdijk langs de 
Plate van Diekmansbrug tot aan de grens der gemeente Zelhem, vervolgens door 
een lijn getrokken langs laatst gemelde grens in zuidelijke, die van \I!isch 
in oostelijke en die van Aaalten in noordoostelijke richting tot aan den 
Scheidingsweg der Markt van Lichtenvoorde en Zieuwent op het Broek, verders 
over dien Scheidingsweg in noordelijke richting langs Manschotterbosch tot 
aan het aanvangspunt in het Koekenveld. 

Gedaan ter openbare vergadering, dd. 19 September 1889 

Uit de raadsnotulen van 23 april 1920 nr. 11 

Op voorstel van burgemeester en wethouders wordt het volgende besloten. 

"Gelet op art. 134 van de Gemeentewet besluit de raad van de gemeente Lichten
voorde voor de navolgende straten en wegen namen vast te stellen als volgt: 

1. PATRONAATSTRAAT-Voor de weg vanaf den Mosselaar, wijk A no 9 tot den bar-
bier Sterenborg, vroeger genaamd: Kinderd . ijk. 

2. De VARSSEVELDSCH~~G-- voor den weg vanaf het gemeentehuis tot Varsseveld. 
3. De RAPENBURGSCHESTRAAT-- voor den weg vanaf het gemeentehuis tot het Post~ant. 
4. MARKT-- het terrein begrenst door de percelen postkantoor, Tijdink, Coöperatie, 

Pillen, Hulshof-Peters, Hotel Westerman, Hulshof-Burgers. 
5.BROF.KBOOM--voor den weg van Morsink tot Schievegatsdijk, officieel de weg 

van Aalten naar Lichtenvoorde. 
6.MOLENDIJK--voor den weg vanaf het huis van Leliveld tot de tuinmuur van het 

postkantoor. 
7.DIJKSTRAAT-voor den weg vanaf Jaartsveld tot de kunstweg tusschen Hulshof

Schouten en Hulshof-Wiegerinck, vroeger genaamd: "Den Dijk". 
8.DE DRIF:HOEK-het terrein begrenst door de percelen van Hulshof-vTiegerinck, 

Heutinck(smis), Beuting, oude leerfrabriek Hulshof en Straks. 
9.LIEVELDERv~-voor den weg vanaf de "Driehoek" bij van Lochem naar het sta-

tion van de H8-ft. 
10.VRAG~JDER~~--voor den weg vanaf Lichtenvoorde naar Vragender. 
11.AALTENSCH~~-voor den weg van Beuring (winkel) naar Aal ten. 
12.De RENTENIERSTRAAT--voor den weg vanaf de splitsing bij de wed. Venderbàsch 

tot straatje langs Dusseldorf (rijwielhersteller~ 
13. VARKENSMARKT- Voor den weg vanaf het straatje van Dusseldo:rf tot het eind~ 

van het perceel van M .Dorsthorst, tot Kothuis , voorts langs h~-t 
perceel van Bloemers. 

14.KORTE RAP~BURGERSTRAAT--Voor den weg van het perceel Kothuis tot het perceel 
van hotel Westerman. 
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15.BLEEK1-lAL--Voor den gang tusschen de percelen van Sterenborg en Kothuis, 
lopende to t de huizen van het R.K.armbestuur, verder tot achter 

Zeiler, met splitsing naar RK kerkhof. 
16.KA~ARIJNESTEEG--voor den weg gelegen tusschen de percelen van T.L.Kronnie 

en Hulshof tot Takkenkamp. 
17.De BF.FNWJGANG--Voor den weg gelegen tussch:en de percelen van hotel "de 

Koppe lpaarden" en A.Kruip tot de huizen van het RK armbestuur. 
18.RAADHUISSTR4.AT-Voor den weg van Ruurlo n aar Lichtenvoorde vanaf het ge

meentehuis tot den Bedelaarsdijk, vroeger geaamd "de steeg". 
19.BEDJil!AARSDIJK-Voor den weg langs het perceel van deboterfabriek naar 

Ruurlo, de weg van Ruurlo n aar Lichtenvoorde. 
20-ZIEmlEN'TSCHEWEG-Voor den weg vanaf de Bedelaarsdijk langs café tt Zwaantje 

naar Zieuwent , weg van tt Hoenderboom naar Lichtenvoorde. 

De op bovenstaande foto gebouwde woning is vermoedelijk ontworpen door 
archi tect Richter uit v.Tinterswijk. Het is een fraai voorbeeld van een woning 
gebouw? van gele L~~burgse kleisteen. Rond de eeuwwisseling, c,. 1905, ge~ 
bouwd IS een dergelIJke bouw voor Lichtenvoorde uitzonderlijk te noemen. 

De opdrachtgeester was juffr. Dina Venderbosch. En men kan deàe woning 
vinden op de hoek van de Dijkstraat en de Rentenierstraat. 
Juffr. Venderbosch is gezelschapsdame gel'leest bij een oude heer in rlinterswijk. 
Na diens overloijden vestigde zij zich weer in Lichtenvoorde. 

J.F.W.Bu5:jnink 



.... ) 

Lic/7ten1/0()rc/e 
.)' Ci, 78/50 
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VAN ~ TOT TWEE STADSPOORTEN IN LICHTENVOORDE 
=~======== =========================~=============== 

Ui t: FA.r,TILIF.-GfDF'NYB0FK van het 500 jarig geslacht 

Voss - Vosch - Vos 1470 - 1970 

door VC'?TITUNENTC'C'NTJF 

ne Vossess{erle ['(lil Voskeu nr n 0l' d" "oss /lOrs l 

DE GESCHIEDENIS VAN HET LANDGOED VOSKEUNEN 

De plaats, het erfgoed, het stukje grond, de boerderij van het huidige "Voskeunen", 
zoals het nu nog in de volksmond heet, is al van oude datum (plm. 1700) en 
droeg voordien nog twee andere namen: Vosses- stede (plm. 1600) en Voss- horst 
(plm. 1500). Het oudste dokument omtrent "een huisje met land" van de fami lie 
Vos is bewaard gebleven in het volgende boek: 

Mr. A. P. van Schilfgaarde - Assen 1961. 
"De Graven van Limburg - Styrum in Gelderland en de geschiedenis 
hunner bezittingen" - Deel III - Regestenlijst blz. 145 -
Codering: 869 W. 84. 
,,1516 Juni (up (h)eiligen dage Barnabe apostoli) 
Reiner Rasehorn, drost te Lichtenforde, vanwege Jonker Joest, 
Heer en Graaf van Bruckhorst en Borckelo, oorkondt, dat deze en 
zijn moeder ten behoeve van Johan Voss-horst, poortwachter te 
Lichtenforde, diens vrouw en k inderen een k lein huisje met land, 
tussen Lanckfeldes camp en 't Weel!, in de buurschap Suwent , 
dienstvrij hebben gemaakt". 
Afschrift gegeven door den gerichtsschrijver te Lichtenforde. 

N.B. In dorso (op de keerzijde) (lnv. No. 1075) 
"Copia der vrij heit van "Vosses-stede, aen t Weel! gelegen". 

Vosshorst is de oudste benaming van de bewoner op het gelijknamige landgoed 

op het stukgrond tussen Lanckfeldes camp en tt Feell. Naar de dieren, die er 

oorspronkelijk h~isden in het verre verleden zijn meerdere f2milienamen genoemd: 

dashorst , ,,'ol veshorst, hazenhorst ,reeënhorst, harmel tjeshorst, katershorst , 

storkhorst, leeuwerikshorst, havikshorst, kraaienhorst, ravenshorst en vOFhorst. 

Vosses-stede is een latere benaming voor het landgoed en de boerderij. 

Voskeunen heet thans nog de boerderij, afkomstig van een drietal eigenaren 

met de naa.m "Gunebertus" , in het dialekt Ceune of Keunen. 





Copia 

leK Reiner Rasehorn nhun ter tidt Droste to 

lichtenforde, van wegen und bevell, des edlen, wolge

baren mins Edelen L0 Juncker8n ~ Joest H~r8 und 

Grave te 8run ckhorst und Berckeloe. doe kundt tuige 

und vsrmitz desen apenen bezegelde:l breve 

dat min Ede1 0 Lo Juncker, und Edell. La hef'ft 

Johan Vosshorst, portsner to Lichten f orde und Stins 

sin echte Nuisfrouw, und vortt sinBn echten Kinderen 

als Bsrndt, Johan und Derrick, Kunne, Naels 

Vosshorst; Brodern und Sust6rs, sen Huisken 

met eener Maeten und gaerden, gelegen 

tusschen Lanckfeldes Camp und Weell in der 

Buirschap Suwent in den Ampte van Lichtenfarde disnst 

vrij, unde quit gegeven van alle diensten 

j hett sie bij dage effte !lachte~ tiwaff"bffte staecken 

om sinen trouwen dienstes wille, den Sle mlnen 

Edlen Ls Jonc!<sren gedaen hefft, und vortan noch 

doen sall . vcr min Edall.L. Juncker und Edeli. 

Le Juffer v dan Amptman vorss® afbev3e l en 

dat lek Johan vorss. dar Benen brieff a f f 

geven sall G des lek gerne gedaan habbe 

sonder alle argelist. Orcundt der warhei t 

dat di t t alduss ge s chiet is. 80 sint hirbij 

S ~J6d8r 

Rasehorn und 8erndt van Vorden b.voiegt 

tot meerder recht tuchniss8 der warheit. 80 

hebbe lek Amptman vorss. van beUGei l und 

gsheitz. mines [dIen Lieven Jonekeren 

und Edlen L. Juffer, Mijnen Zegel l bensdden 

sen desen brsiff gehangen v gegeven in den 

Jaars unssrs Herrn, Dusant viffhond ert 

s8stiene up h.(eiligen ) Dage Barnabe Apostol!. 

pro copia ( 11 juni 1516 ) 

Hen m Kemner Judicij 

scriba in Lichtenfords 

d c:cr 

11 Jur:] 1 
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In de zeventiende eeuw 1616) honderd jaar nadat Johan Voshorst er poort-

wachter was - werd het "stedeke" Lichtenvoorde voorzien van meerdere poorten, 

waarvan anno 1667 (plm. 50 jaar later) én 150 jaar ná Johan Voshorst, de ge

broeders Heuzinkveld poortwachters waren. 

1. Evert Heuzinkveld verzorgde de (nieuwe) poort aan. de toenmalige 

Kinderdijk, thans Patronaatsstraat en deze poort werd van toenaf aan 

ook wel "Evert-poort" genoemd; 

2. Gradus Heuzinkveld had het beheer over de "Munsterpoort", die stond 

op "Den Diek" - Dijkstraat ) voor de ingang naar het hof, waar nu 

het gedenkteken van de oorlog 1940-1945 staat . 

Deze ingangspoort noemde men volgens Johanna Adolfina Buynink

Arentsen (overleden 1936) ook al tijd al "De Munsterpoort" • 

Volgens Pater M.Reinders OFM was de omgeving van het Hof in Lichtenvoorde 

eertijds erg drasEig. Er waS zelf een veenbrug van dwarsliggend hout over 

de beekvallei van de Schaa~~~beek of Baakse-beek. 

"De ondiepe plek, "raar het verkeer door deze beek trok, had men 

"de lichte voorde" genoemd (voorde = doorwaadbare plaats) . Het woord 

lichte getuigt van de tintelende helderheid van het beekwater. De verviel. 

Meermalen heeft zich bij een voorde een nederzetting gevestigd , o.a. !redevoo: 

Anderzijds kan licht ook betekenen "gemakkelijk" bv. tt is licht tedê8n. 

Voor een adelijk heel' waS het aantrekkelijk bij de voorde een hofgoed 

met molen te stichten en daar tevens tol te heffen. Om zijn heerlijkheid 

te beveiligen moest hij daar de toegang met een versterking afsluiten.(1271) 

Dat er aanvankelijk vanaf plm. 1496 het jaar ~~arin de graaf een kapel bouwde 

bij zijn kasteel slechts één poort ( op zich al een versterking, als men hem 

kan afsluiten) slechts sprake was getuigt ook Dr. J.A.~.M. de Jong uit Nijmegen 

in zijn 18-eeuwse beschrijvingen van steden en dorpen in Nederland : "Holland 

ir. vroegere tijd" "De heerlijkheid Lichtenvoorde ligt tussen de heerlijkheden 

Breedevoort en Borculo. Baron van Heide is er tegenwoordig 

(1142) Heer van. Hij stelt de Richter, Landschrijver en 

Advocaat-fiscaal aan. Het belangrijkste dat men hier aan

treft is het open stadje en het slot Lichtenvoorde. 

Het stadje is klein en heeft slechts één poort". 

Aangenomen mag derhal ve worden: 

dat Lichtenvoorde aanvankelijk van plm. 1500 - 1600 één poort bezat én 

dat Lichtenvoorde later vanaf 1616 beschikte over minstens twee poorten. 

A.J.Vos 



Uit de Gelderse Bode van 1930 -

Nogmaals naar "Het Hof" te Lichtenvoorde 

Aangemoedigd door onze speurzin en onze lust nog iets meer te weten te komen 

omtrent "Het Hof" en het voormalige slot te Lichtenvoorde, hebben we ons nog

maals derwaarts begeven met als resultaat dat wij, hoewel van een en ander niet 

veel bekend is, onzen lezers toch in elk geval iets meer kunnen mededelen 

omtrent dit brokje merkwaardige historie. 

Wanneer we een ~fbeelding bekijken van het voormalige trotsche kasteel uit 1743 

naar een reproductie eener oude teekening, blijkt ons duidelijk welk een groot 

en massief gebouw dit slot eens was en ook dat het slot vroeger het geheele stad

je beheerschte. Zooals dit meestal elders ook het geval is, is het stadje waar

schijnlijk later om het kasteel heen gebouwd. De slotgracht is ook nog duidelijk 

te zien met de ophaalbrug, welke juist in het verlengde van de nog bestaande op

rijlaan ligt, waardoor men nog nauwkeuriger de plek kan aanduiden waar de sterk

te stond. Het tegenwoordige huis "het Hof", lag buiten deze slotgracht, waaruit 

blijkt dat het een der bijgebouwen waS. Het tegenwoordige "Hof" was echter ook 

nog door een gracht omgeven, zoodat het eigenlijke kasteel door een dubbele 

gracht tegen eventueele aanvallen beveiligd was . 

Verder staat op deze afbeelding nog het aardig~kerkje, dat wij onmiddellijk 

kennen. Naar werd medegedeeld heeft dit kerkje vroeger als slotkapel dienst ge

daan. Het tegenwoordige kerkje werd gebouwd in 1648. In de zuidelijken gevel 

bevinden zich drie ramen, afkomstig uit de oude, plm. 1200 gestichte St.Janska

pel, waarvan nu de rutne te Vragender nog te zien is. Om tot het oude kasteel 

terug te keeren, dit behoorde in 1312 aan den heer van Borculo, die erover twistte 

met den heer bisschop van Munster. 

De heer van Borculo zocht in 1381 steun bij den hertog van Gelre tegen den 

bisschop van Munster. De verdere twisten zullen we hier niet vermelden.De Heer

lijkheden Borculo en Lichtenvoorde kwamen in 1777 in het bezit van Prins Willem 

V. Van de eigenaars van den grond, waarop vroeger het kasteel stond, vernamen 

~~J nog, dat zij met omspitten geregeld op de fundamenten stootten,welke zich 

op sommige plaatsen slechts enkele decimeters onder den grond zouden bevinden. 

Aan ft begin der oprijlaan naar het kasteel, op de plaats ongeveer Waar nu de 

twee palen staan met het opschrift "het Hof" heeft vroeger natuurlijk een poort 

gestaan. De eigenaar van "het Hof", vertelde ons, dat dit vroeger de "Munster-. 

sche Poort" zou geheeten hebben. Van andere zijde werd ons echter verteld dat de 

"Munstersche Poort" een stadspoort geweest was en gestaan had in de Rentenier

straat. Daar nu de plaats van één poort zeker bekend is, nl. dicht bij de Varke~e

markt, zou Lichtenvoorde, wanneer bovenstaande redeneering juist is betreffende 

de Munstersche Poort, vroeger 2 poorten rijk geweest zijn. Nog iemand anders 

deelde ons echter mede, eens gelezen te hebben in een oud boek .... "het stadje is 

klein en heeft maar eene Poort", \>laardoo:r' dus de t'Munstersche Poort" al s stads

poort weer zou vervallen. Hoe dit ook zij, de naam Munstersche Poort duidt aan 
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dat ze aan de zijde van MUnster gelegen heeft, of missch ien Z1Jn door deze 

poort de MUnstersche troepen het stadje of den burcht binnengetrokken en dankt 

de poort hieraan zijn naam. 

We gaan nog even een bezoek brengen aan "het Hof" en de eigenaar wandelt nog 

eens met ons naar buiten en wijst ons nogmaals de juiste plaats aan waar het 

volgens hem eens het kasteel stond en waar vroeger de grachten waren. 

Daarna gaan we nog even door de gangen, in de oude keuken met z'n antieke 

vuurplaat en oude hooge ramen met kleine ruitjes, in de schuur, waarboven de 

grote schuurdeur een steen is ingemetseld, met een fraai gebeeldhouwden leeuwen

kop met een ring in den bek. De vloer in deze schuur wordt gevormd door groote 

en kleine veldkeien • 

Nog even nemen we een kijkje in de oude kelder. We dalen het oude trapje af 

en bevinden ons in de schaars verlichte cellen. Het licht door het kleine, 

stevig van ijzeren tralies voorziene celraampje werpt spookachtige schaduwen 

op de grijze muren en onwilleurig huiveren we even bij de gedachte aan het lot 

van hen, die hier vroeger tusschen deze middeleeuwsche muren hebben opgesloten 

gezeten met een ketting aan een ring in den muur bevestigd met als eenige ver

binding met de buitenwereld het kleine tralievenster. 

We kijken nog even naar de Fransche namen7 jaartallen en naar de op den muur 

geteelende skeletten en keeren dan tot de werkelijkheid of liever gezegd 

tot de bewoonbare wereld terug. Als aardige bijzonderheid van deze cel kan 

nog vermeld worden , dat jaren geleden door een nu reeds jaren overleden 

familielid der bewoners als driejarig kind een zuivere gouden ring gevon

den werd tusschen de steenen op den cel vloer. Deze ring is prachtig bewerkt 

en aan de binnenzijde bevinden zich een paar letters en enkele wapenbordjes, 

die erin gegraveerd zijn. Deze ring bevindt zich thans nog in het bezit van 

de familie van de vindster. We gaan nog even praten in de kleine kamer, welke 

zich voor aan het huis, aan dezelfde zijde als de cellen bevindt. "hier heeft 

misschien vroeger de cipier z'n kamer gehad", schertst de eigenaar, hetgeen 

a.lter geenszins onmogelijk is. Eindelijk nemen we afscheid van de vriende-

lijke bewoners en verlat 

""""f" t .. 

. ' 

huis. 



Ir1 e{~n charter ddo ;20 

181ote]1 CO~1t~acrf;1"'e~tl ~ }Ii~j rH(p€st de Pas"t()or '>;)'811 Gr~ole Gh.ter T'lIel "bel o "'ile:ri , da .. t~ d(~ 

lce:-e'lc '~lan GI'bol eT~ gE;e:n schade 'qan ZOll 011,0 er<~j'jJldefl ~, '~!a.t d"i t ]. aat stf; inl101lclt Z1. eX1 
W(9 in het "Placaei; an Gr'ol va.:n L:tchtenvoord,~" ~ de 
tI(~lutOg ~\lraTI G elxn€~ en Gra,af '~J',9J] in het later als 
het l-'u"Ttpt L"leh.telY~YOo:rd_}2 door ·~r erdt.~l "lTFtYl df5 lieer l ijkl .... ueid }3('iY''''''' 
G1110 (;'1;'1 aldl.1EJ ~:;\3rl 2~f:lfsta.1nd,ig>e rr(~E;rl "ffll~~l"cl!;> !~raa.!'" dit 'f)'Jilde !l:tet :3egge'ï1 bl 

dat 2;ij (wk e(e,J[,; zelfstandige kerkeli, jurisd.ictie Cr:ndal1.ks de 
van de refcrm8:!:.ie :tn Li cht(~:rtvoürde in het jaar '1616 bl'~'2f d.ü ;'kley~le 
rlog t ':t orlde r de l~(~rl{(~lijlce jlll'~:lsd,iet:te ·~ra21 01'01 9 ctl';lS o-l~,tleTo d\f~ rnoed. e:ck:€rl(~ 

De t<:H"mnalige k(~rkendi ~;i1aar en 1,!,8l'l 

protest<E:oerde '~J{ü bi j IJ,et Hof Va!l Gt",lderland 
woü:r'(I~~11: ~?dat r.clj Beer ge feI~~le sOlide seeil~. dat 

'-'wast C"f! ",rel me t de 
8 tot ''''<"-ltl 

Gods Kercke yehlas machte 'voorg€ltlOmen "'iCJrde:n~ so al'ldersl.YH3 die Gemeyll t€~ tho 
e~n'1'i\HJI2~rdefi die e€;}lle:n, t~Y't hfBr'Wéi.e:t'l>ts tot S;lrt co:nteT~tE~rnen.t 8f.1e:;r 

110erne:n. kleeft,~ icl( ~~~'êrl,f,?x~o!'k1~nf~ llroeffex~i.s8e sRJu .. de kornen 
t ~~ ~1J'~3rJn1:111derfj!J~. ~~ ]\~aêM-rr l:~~i j ·e:Jl1 üol\: 110g' zi iJl'l 

dLa.t de t(e:{~l~ ~~raJn Grol ZOl,). ·~J'él.f3t}lOUJ:tel1 éléU1 ~~itj!l 

'~j'lDn {=Jr 8 1,rru:l d (·::; 1-1(3 (~rl:t L i Gl.'l'-tl en'f,Y"oord.e 
Orcl1 .. Welke deze :1. Cht('1:!1: '''''8.:('e:n InuIt U 

he'bbelîl mOt'Jten oTI.de,rvind en 
otl(l(~ I~ecll teï1. '!) tlU,8 dat a.l1e i:n·-"'"" 
ichten hadde!l aan de KeT).': '\TEm 

.", 

VI In naemen ende V2:i1hH:;g'13:n hae rer Doorl als "cm Gel.r(~ erfde 
Gr"'e:f '1.i2111 Zutphe!l ~ o!!.ser:3 ",Ü ler c;hsten L ç FUrsten U11el. Herrer!, lr,/ordt hier"· 
flhSitt tot c onservatie dey" Gr,d.rcltlic:her,h:u'isdic:tie van des,,;; Grclsche pa:t"'ocl:de u:nd 
Lerspel sk erd:;:e alle KiEn"spelf,; ludEm~ dit:; van older etzl:l.cht2. ho:mlert jahren lHH"
'tt;ar::~r;ts l;,!{lderdit:: sel,'\re eh l~JaJ. (2,Jr.J)rf~S~j U1"ld (;:r'l1.~stl:tch d reJ:11rnc5..ert ttnd. g~e=" 

ÎJa dEWJ v d8 .. t nif?ma.nt ·V',:1.:n d®Etelve:n under IceT.'spe1.s ludexl geh,n na dussen 
daghe Gal laten 'GlP éJ.nd'Bre o:.rdre hae,re kinder 1;0 dopel! ~ ccrpulaii'2 VEJ.l1 

hier tel' plaetse thoi' G:rol t haer€l' 
all(') t o prae-.. !~rcdeJl" K':3rck'2 'WaerVall'l. sy L:tdtmaeten !3~ln" 

:steri2!11 l d e'nrn cIders ge'bruyehJJ, ch 'L"md dat peel"l.€ va.n 11Tercklicha e)[f~cu.tio 

dit (rng'eJaocr:~"'sa~::f:n te ·\tel'l·fah.re:n~ lIi[c~e:r' !1 2V8 IHen sic<h SE.~l :heb!lJ€;]:'] te x"), c11te~n 

e:nclt3 ru.1d.e~re "tlor't t(~ s egg'(:;11 'i H 

Pl1,lü:!.catUlrll Dom:i.,:nica Gexd;ate am 13 JI;prDJ,:ls 811110 '16'17 :n:i.emven sty18~ Hyrby:is 
1'10eh tel ~1Tt~(lld;efil11 dat dJ.e V&.éO, Grülu,yt fJ:"ie ",r.;Ul(:;21: toe laet"m r dat cUe Da.e'~ 

g en(l " die "i!ECi1 (?liS hy:c tot Norde:fl~ dl'i.'t. d.:i,e "\lcm l'JaElr gef:y-rt mo<~gen 
'wo!Jo.en ~ 9 il! 

()mrlat het hier te ver ZOol voert,tl al deze plichten t'8 

1e(91'1 beperk'8l:li tot lv::,"t van d,'8 ûoclan'D U:l.t E:6T! 

dus jdeJ1:d3 d,e tro(e1.Jell?rL 'lYa:n d.e taohtig~le.r:'tge 

van het Ampt L:tchterl1'O~rd.e I'lteër.ls ~n 
cu10 Bchrij:ft i n zijn brief 3,21l'k 

flist ~u7'(llgel~lde: 

'behandel(~ll, wil ik. !!lle a.1.~ 

'llan 11"" 1·~ 1 '~ 
,dat a l le overleder). !:?'''?, 

en Borc\üo 

M::lch. der Vogt 2:11 ckl:t .:ll1vordt 'berichtet, 'leaS gestal t d1.e u1Hl ha:m?1 eU,te 
bt'll:nen und a'CS EHS'r.1, L:ioht·anvür'tle gesesse1'l in Grolll3 zu KirchEm fegörigl1 tmd cU',"
sel bst V rJlIJ ihr die lfblid.1em vr,n'stcrblill'Jen b egl'a'b€;1J.1 "lerd.e;n rrri5.sië16l2 ~ l111ld danel)("~!l 

l.mge"ta.i,gt 1fia:JlmEl\8hr aJ.d.ë'.. Zll. Grol1e f"IJ.:c und lJ.éèeh cU c:.;: V6X'8t o:cl:le:ll El!l zu.l" e rde:n 1'X,,~~ 

s t at'tet 9 da,sz al st a~l die etrte d.ie fttr:nenlbErtf3 ri3,u.8z1 eu:te éillg'e Jil€Jl î-' z s:te 

1!!'~leh mit J.l'l€Jn in d.il1g:fall g'iE;l"i3Il mtts8 iEiYl. 1 'vlEIrt 1HlhYte:Ln klehu3 Capelle 'bi!1.n:en .L:tch~ 

te:n:fort gel,egexl", :So hat erI1H:')ltl:}1;' I[ogt ob die 'I'ot t z,n dasielbst 'bysz Z11 

'hes s81"'e:rl UJrJ.d g~:lE:\gt-,rlhei t 'begra'be21!>mrdetl.~ ?~la:ra,l1..ff Uw},;,; gt:!x:t1:tdiger 
me i1'l1JIJtlgh'~ 

Ich 
AlTI 



YJi t. dtsze '\v81."''V{arde e~l slech,t fJPfS'!Bstf.!lde br:ie:f is 
te maker, ~lJat de i:dgel1l i bed.o~sl i s ~ namel i jk het 

op 
de 

den in de l::apel" andere "brie'ven uit deze ~ 

kerJr.:[.saj~ger s dOOl" bandel 0 ze huur]. i1'1ge'H~'J(lrdC0]1 1 as t ig dat ae 1i 
g('l'JaI1 e:n f!lr! de. t de Z El solda.tröl1 zl,cll 11 i~3t (JIJ, b.ê11 t e Tnolf2st'8re~n ~ Iielaas 
j,s het ari t ~ioorcl van Graaf J'O:'1St niet te v:l,n rhO:21. 

later' 1.S op te A21a};:~31'l dat :Ltch.tE~rr~TOOT~d(':j ITF.:(:;r :t~E;l 

w'ant tO~~1j;1 'vc~:rkücl1te~n d.G~ 9 I(ercknl€ister el'1. G(~rneil1tsludt1 thc· 
L:tchtel'lf'orde een 

''iJ's;n Ila,~ckere:n tho 
g'eY1ord,e:io, ':fan h.et hliJ-. S 

h:;)treffe)!1d~, altte. 

a.a:n. de Jo:nkEn:~ ~eel'ryt1.dt dr::: 
t<.:; BOl'>lGlllo en~ dooxlI 

CiO Ond'8ï'.' Licht·envoorde~ tIj.er 

IiAc:t\<Jat gestalt d:i,!FJ 19nde Kerckmeister tl":to Liehtex:t!'ordK:; die 
l)eg'ra.:ffl'l:l.:s,se in d:te ){ercke Jlil1C}~e!~ t dJê: l:;~c~de thc;; "(~j'· E;rk:o:fft }.1t:;·""Ob(~ll!t. 

]3o:{'ge :t'm~dster~ r<erckmeister Uild Gemeil1tsludf.i "t110 Lichtenforde doen l(um:lt~~ 

tu:1genende 'bek:e:nnel'l~ dat '!td,:; met unS,exl. ldillexl. erfH,ch e:nde eldich1:icll 
YO:C 1.irns elr!de 011812.11 na,ecommend e:n vercoft hebben ende ve:t'copex) den Edl"l:':1 und 

Smul1 
E~lialu.d.(; er!de eOT'e I~:~I~,\'1'~3 ? 'e(~:ne t:b~'(Ït Clt1J:] l{u.se i:r.t . .onse 
Kercke tho Li.ohteJtiforde v mi t der ee'IH1 sitst ]. FJng€H:l Hoden 81:0011 1 '\}fH3T foet 
·breet s "mde acht fö l9t lan.gh ~ !TIat d(~l'!\ voo!'hehC)lde~ da.t m(~rgemel~Ge ,Jl:'. de Hode 
t1(ie1.'il 8i l911 18 F~!Y'Je sod .. a:n'8 f38~8 aJ. (7, da.f31"J eel'leZ" T'lfo:rde od(~re ~het 

h:feel'8 wederu.mme tno laten né1,fti11en8:r1d~8 Th1 rüt fltcee~1en gel ieGkmaeek!::i!'l. 
sal1 f3.ehuligh E!1tlde gel'wlden s:lren" t, cl:te Ind.e tl'Biltl haere 
J3éî;flCk.~~1 l1ar1o~'Vf·~1f~. ok:iBn 1có,nilen $' el''lèl€ dEJ.t 1)"'or ee:ne E~Otrtrna 

meeJ"gemelte ,Jr. de Fiodi:;; t ho d,ó:1'lükec,,,all u.nd vollfmkcmmlen"clieh b!F!~I; ,B.elt hefft. 
Il'Jnrle l'~f nock cliesel"lH9 p'~Tl11inghe tGt O(ó!.1c;'effr;,Uls'a!'@ nit", kloeke Bl1g'BwJaYldt ~ ge,·" 
101.JV'Gl!l d,,,r1,,,eg,eb voX' ())r!S l!:!l'lde Uif1Berre TIaekCrm'lll:n.Hl8l!l m'J,IBrgewelte: ,Jr·. de Rode 
oder r:l:j,(';nr.~ JE~cve]1 h:h!r:~,n geene ·bespË:rJ.llgn Ot1r;,r:h'rred"e te è,oBn? alles s rmde:r 
[i,rg"s offte 11.st ~ 
In l1.reUYlcie der lrJarh®i t h€;b1"JElYi ''FI,Y 

Gemr"8l'1t \'}W1(Je die K!::;:rek:me],r:r!;'!~r '~lret8(Sel'1 

gedrUckt.. Actum : 3 derl 5 l'ilay" 

te ~B-orger~ueist(,sr ~we!f'~g'J:.~n 'tlTISIB1't 

:!lel'!< t~:erek:® I!;;(:ln(~ ht:li~I~ 1 01:?n 

Op 6 J·uB. '1648, 
Herm8J!.1,Johan d.,s 
11.:1 tbreiding' van 

G.1cl8 ti .jdens dti3 'bou,,"J va:lf:! d~e )II(~d.. He~rv" Kerk? lwopt zijn zoon 
RIJde van Heec;lcerffCL tho :nog~ c'5:nkele vowtel!? g"r' l;)i:ld t ot 

"'WJr Bt1!'g~rl!'i :2dster, Km~Gkm~ü:.:ter el'ld~.'l E!élI1fîl:rUicke g\9rnE)j,xlEl1l1dldfJY.l t ot :L:l.c:ntelnrordc3 
d(lC~1. ktmdttulg-sn iJ!11 b€:lc~1f .. 1';:~·!1~, d.at~~y ilN:lt o:l'1se.J:'J. fr;'f"~:f1 ~dl1en e:cffH.ck ~,;n 
11, c.1r 1yç'r ('}r~ s e]'~~ (,·jn~5E~ ~naeGornl in.tg~11 qlrercof~ft :b.(::; t~b€n ei!], ·~n:~:rr;:«.)()pe:n rrd_o ts det?H:18 ti 

d'en Ii}dlen e~ld"" Eïllé'B:nt:testen J(jnekers:!'li ,Johan de Roch'l van Heeckerl"lil tot 
eene rxfbegreffenisse 1I, crnse KeI'cke tot chtellVO()rd€~ bcnnen ihr Vaders 
sa.11" GOJ1d:ï. ti!)) vierde \I'oetres lengde en.de bre :l:dle ~ T'J.och gekoeht 'sn 07Hl afgehandfJlt 
hX:.lfft t\cf!? '!l'iJOetens 'br\"l1"dt q~ll t"iee voeteJr! lm.lg)b.~IJ'oor eene Beeck~r,e ons 'Yvel~ 

be"'Gaelde rec!.Jmp'eni:; 'welged'OH'Ju., 1 lJ. Urkumdt, ter Ir"'l.erhe:l.t s c' helJh®::tl W"';f B01"germ:r~ 
en Kerckln:1:"~ 'brrl18ngemelt di.t alla vorschrevr8!Ti orH'l~n~teicke:~d;1 so g{§seh :let dei!. 
de:n 6 J'ly 16lj.f.3 ~ 

!1'1!iVelH3 bH.;jkt uit deze twe~'l akteJl t'rel d't;ddeli~jk~ dat t.ie NecL :Hery, Kerk ge~ 
'b<DI)l.l;~d 1,s op de plaats ~!Jt::'V3,r de kapel stond. E;en hiel"18.l1 v:]:nd,,~:r., 

'Jie oek lllîgen v",rélJrttwocrdd1'ig van. de koste:a. van de lJotlN deze:c kerk dèL, 2 1~40~ 

"j647 lY'a,a:r' 't·e l(E!2',eJ:1 :1.8; 

Item <:100 he·t3:f't h.st fOlldamen.t ~J'öi.rl 0.\"1 J,~: lsrk 811. t.oor:n ~ ZOt) 

hre;ren t al ~j I,:}oc;k cm de d.ood'sn te versetten ~ tt'l samen glf1kost 



In J:H·d~.:;elfde ~ d:uEi op het ,,;1 .. n6 'Val'1 .. de tachtig:jarige öorl()g~ als de 
wat rusH,grJr' 'l'ert1.\':m rell v(,)oT'al gesteund door de staat e:n de IS 

1:x:nnv vair!. cl'.'; rired@Herv~KelCk de ·b81'l.dmet d.e "Moed~'Jrkerk. te Grol wat losser ge-
w(n:-d'erR en IS Grol op h~)t van "rIet begra:ver!. der döödel'." ·~:i'at 

li,jker trBwo:cden. M:lSBOhitll'l ·W8.8 IH:Jt ook u.it collegial:'i.tf~:l. t om hun gelocf'sge:no-o 

tEm de helpentl:e harld. tla biede!ll w 'j,<,imrt d.E; bÜLW 'ilal'l de n1.El?l\',e k:'Ë:rk kwam slechts 
met gr,ete m,)e:l"te t ot stand., g~~tuj"ge de '(rele lê12:lJngen t:l,jder.u'3 en na \:1..2 1)0l1l<,,, 
:M l'!JiJ. lïltHi.l t 11 :1,8 t ve r ge teï'J. cl 8. t L i (lh t e1'1"\Je; t1:r'èd,~ het Veil1 

'~65'i sl,8ehts 1n11ze:)1 teld'B9 ",<ta.:rva:n hul2',ex~ !l.IJg alfs slecht te bc,ek stonde.ll. 
])\;u:; de k,ez'kiBl i in:k:cfl1st!en '\~aI'en 11il3t gI'oot e Er waS ook geeJ!1 pr()t(~st me'er 
·toen I! lali1!'i CllS l~J,rmó2ti, f1ighter to Lecht~":tr\ro(3rd.e ~ \o·!~'erleder1~'as 7<~ 1 1-· 'I 
~11'1 de, }Ci3J["']:r.: 'tra Lichtf:Lrl'Vl()Or'df8 ~'\;re!\'td ~ I-If~t o"tJ)[ll~te dcdeJt1.:refgis"ter 
(~eI'I'3t plm." 17 9\'n~:1t uit dj.8 tijd. stamt eE,]1 é~aJrlteke:nj"1'lg:EelTl schr:vfböek ge~, 
kofft '(,?ooy' de G'~,stos om d[:~ dorDd.e3). daarh'l aaXl te teykenc'3:n ~--14 ~ Ook toen 
gold het al g eE1fî :'3tattQ8 om op het koor b'~g:ravcm te iJl7(?X'èl.en el::l ex' lllErrcl de.:!'l ook: 
extra "\JOK)!' biP3taa.ld® 11'J. j 'Ilc,c:rbe,eld: 
Î5l1~-1125 De Bleer Flig'h't;;;;!' ::)"b:1mph (GhrbUaa,11) i~'l. de 1';:191"k op W'\; ChCHJY" 

ven ® Pro memerri. $ 

J)eWed.lPi416 :st'3x":fJii:'!1t!:hox"gh be@;J1;8,~';l'lb :bl de kerk elp v'''C cllibo!" 
2 \i'rê)'XN fî':ighter ::3tul'!~pJ:xbregJ('avell1 (YP ~ t Cll.O('::'H' 

11:~o'unNr l:>a12,trCu,:~ r(~()rll1.~ rn:lttB ~begrE:t~len C:::J}) ~i t cJrtOOl~ 

Burgerfllr",J'a.cob Cr<l.bbeltlborgh be,g1":lve:n op wt choor 
1. s d e Heer HeI'!. tÏ101 'i; in (Ie ke;ek. 7oegra"\fe:ll (reE;]:" Efyge:il. 

'10 
'10 
10 
10 

g11L, 
glcL, 
gld0 
glei. 

Alles :r.:IiSl.ar ral'1g en stand kregel}:,), de klEd.ne l1,lîydel?'l ~:l'!':)11 plaats op het kerlil:wf 
a.at rOJilctom de kerk lat5'> Zelfs >'1.og (~e:n st.uJc grond dat B.chte:l:'haJ:ker Stot-telaa:l:' 
h'&g .• Voor e>nkel~ jarreYlr mE,t d.'.\3: Ixrlni van dtj gaI'ét.(se 'I!OIl.d m,3X;: h:ler !log 13kele "t
dsh~:r.;.o Door het ke:tz~H.jk 'b(~!31u:tt, dat Hapolq.'~on B01,~21J)OSl,):'te ixdB12 11:~ "i;vcH;1x."(ligd(~ 
k'b"am ook h:i .. er le:en,zd.nd.Ei StIóU'l lHsi; E)(;nX!e!e~'Aot~d.IE' ,,'::11:1 r.legr9,rln~Yl :i11 kerkeXl E:,'l'!t 

op kerkhrtll'en om dJ? lcez'k. De :J'J:lrS:1.1WfB dode:n:ickers mO!'.H:1,t~sn ln;d'tecn he't dorp aa:tlg8-o 

J.egd, 'ilf<.,rden er!. zo krfegern t\<e Pr>::rtra!3ta!ilte:\'leTn Kat~wlieke:l'Ji. in °182B inm e:i,.gll'ii!l 
k ,erJ;d:lcOf ~ dul'> wel eeJm ,::;;i.g~~n hl!g:'~'é:',a.fplaats& doch c:nd,s~r het glezag ,,'m1 d.1? IJ,ur,g~3'~' 

l:il;,~lice a1.ltOJ:'i t ·ei t t11:h iS (;UI'i,:l,s:lV:di: rJlill :l..k U I!H'llll. aéurtekel'd.R2g n:l.e t ()YltlH)udem~ 

di!El :U: 'ITOilld in ~t :fam:lLlleregiLster "\1511. }l!sBir;\k"'van BasteIl Bat~:;;!:d:'!u!'g tI" 01d.el'u;aal a 

Daaril1 i:lGhx'ee:? ~J\I!.' ·I/'l:" c I\1aria ff!al t::na C:é~.thaX':i"na Emsi.wJc,,"'(Tém :Bast i91'l Hatel'1 helrg' "<la 
JfaJl Hendr ik Dieper:ï.:;:,k 'i;rom,de mei; Geertj(;l :BoskEn" " ZJlj overleed '13/}~'1828 te 
Lich:tiel'lVCwrdl,~ G Zi.j l;i'e.S de l aatste (he op het k€ll:'k1l'lüf "b~. j dS! Prote:,rtsxrtB!8 kiól!'k 
1:Jeg'11'av1BT': :l.8., Deze "'}<.!J~€271. df'} (ll"ulers \1"an J(~h",.arma JJd"aper:i.:nk eB.e :j®! jare:n 
in mijl1 ouderli huis kl1'lu};:exHMid ik> Em. 1~ td "1870 daar ov"e:i.~le,~d.~ 

Lrechüno.vo2Lrde 1.5 ~t olèl.éÓ) Lechte11.voal"de neet mlSer 
t<:@lrl i(9t1i<:y" dee SpO Bul t noo ma. or lifilYneer 
Erel! :lLedq::1" dee cbcreg llliCJC maal' :ne hood 
E::rJ vindt d'8 olde neet gcwcL 

Het wambuis mot ~ .. :flt 1 d,s s t ropèlasse a~l Il t Zi'B"t 
Het VrElf3,je:ifl mot l os v tb:".ee hande br'E)l"ld lc{Jtet 
F:e:n. oaverhemp 'ln~ÎU' 2;00 wliten zoo stief 
~T(~ }1;:Y'c)(:;S op d.e lipprel1en gin h~.lll~p StOms a1'1 'l"t l:ief\ 

D€1 karke of g(2bcd T hlè~f r.rt1JlIm"'1S gln ·~U%.rd,Ol 

.Noar krfJ\:1gen Tl.Oar fraes'Î".e:r.! te post 1911 te pearc1('j 
o n1(~~Xl;:'3C::l~1~J rne:ncs,sn. 11~GO of ij 6l;:.: JillCoi t 

is 

v t Zal lange deua!'n mc'ar g(,od @;Ciru'l dJ.lt ~ t non! t • 

Uit; i}Ç1Hi3t 4.4.1;chief~~'i' O:f;-g''3."an ''1'#'1"8\111 de O\ldht~id,,,,,, 

l(:und.'igJ!J; ·-~1~8Y~!sni.~gtl'lg: ])\9 

Ing;e;'?,t'Y!lo.eJ:'l IJ.oor Ho 1-1"J" st®l":'en borg "19::~9 



h.eden d :tngsdag den '12 Mei 1 'bi~l ,gelegenheid \;an, lvat 25 ,jar:tg 
i3 chap van Z 0lV! ~ onzen geeerll:iEiI:ligèlen Nïl lem den de:r;:;!,€). IJ hebben de gs= 
z,al1l1el'ltl 1 z'BteY'1.(::l'l del"" g·€rri'ael'lte Lic}lt,:311(tf(Ot)~!fbde alîtj (9~::~:rl ~b].i j'1'I!E:l1d aaL'1den"'-"" 
k m aan d:tt heugel i reH'9 s t dez!en 8tel~1 't!:tr,\l'}€ll de mUJ;~f:m varl Licht i':}11VOOrtX J8 

geplaatst en '!cIE! l '(.;"oor de R1'.:.bexül11rger straatvoûI' dEl huizen ver" ·de H®eren Dr v 
H •. ]3.te it'~l,scher' er! Il:.FhH\,lshof~ Gem,emde St'9IBl'l: lag\l1'"o,ag'er :hl d.e heide b:l,j 
tY'ollgerl,o i 11 ee:n pErr' c:eel gr()11d ln sectie D"n . '1 'to e'lJ.Bhorend a al.1 delft HeeT' 
B~ ~lI!eTk:e Hi8 (~,(' wel de g'H~dhe :id he!-)f't ~. ?Jiac1 .o.ien lS'b';!6TI k osteloos ae,n 
{lE; e(~VJn11i8S1~e 'voor h.f?:t "{rel"/"~7QfYren ~lal1 dierl stee1'l~, 11cst aék"ntte u-:lt cttB I-Y tBel~13l1 

Adolph Are11dsen~ ,Jan H::::nd ri:!:c Krabl)€f"1,borg" Johm'H'1leS Berna:cdu B H(2lsterma1tl~ 
JOfUu''lltl,eS Beri'lE\.l'ctus Gerr::l.t JarI 'roebes '8!':! Ard;onil3 '\~et,jeJ!lborg af te 
st8.Hn . ., 
Dez€l s te'3n. :5. :3 o p T"o11en }1.aar h,et dr.nC'p Lieht':,,:rnmorde vervoerit e:i'l ,de laatste 
helft van de a f t~, leggen l'ïeg rlo·or de gezame:rrtlij:kt'l inge ze tene11 v-a,n L :'!.cl'rt'Ejn~ 
'1l'()Ol'd.€ onder kl~:,ld.(.§iD.g(::lui~ heet uitdelen van 't;rlaggeltl eLl het 10BS'6l? van ges d l1I t 
als!l1e;d.'El begel~,,:i.d doolr' ele11 corIIS muz:tkantexl 1:d,:nnem. lH'l"t d()rp i:-11"!, op zijn plaat s 
gID'tr©k]<::ell !'rtl ~>8 toe:n aan êlj. ·e:l'1 steer! z '~!elke vx'ceger al IS d.eIl gr()o'te:n St (9)l~11 

alom '[o$.oke:i'l.c1 1.\'~~Et~,hm, 1"a.am gegeven van Kor!:Ïl'lgsteen ~ 'iJ'erc5.t'H' is 1)<881 01;6n op 
dezen s t een EHe1l1Ell'l. l (oHBuIN te pls,atsel:! (~n te11e:ns aan Z~M" d.cm lw:rd Ilg te ver zo,~·

keI:'l deze leeuw rl~, st. ·end op cle1'2 KOll:!.:ngsteell'1 vCH]X'taan al!'; het '&!/ape:n Val'1 'Lieht e:n
v !oo!'cle te mog61'l aaJ:Jllem~Jl?Ä ~ 

ll'lll k.lf':bbG!l \\'i,j rlaar'ira:ri d.lt prtHj8sv®:r'baal opgemaakt ·811 dOel'1i CIl1dert ekeuefl.?r door 
a.11 «:) d:ie ;:"art dit wex-k he'b'bel"J. deelg(iY!']0i11el'l~ 

L:l.cht envoorde, 

E:l.erbrcl'êlWlerl. j t!c! Earr\?'veld. 
~~.~_~. _==><~""' ~~_"'=~~~-.-o.""",~. ~_""-""",L< •.. , 

I rA 'lrer':ba.nd r,le t crpl":lcht,an ViS'l,n (-;l <EiKl hi:erbroUl.""B!':ij "I;'a Harrr<f1!12Üd op lh::lt eind V 8..l''l 

de ~,orige ~Je'UiéIT 1~'Olg('Y.'él hier d e bJ.jbeh oT.'emèl'B aal1vraa.gr"; '[.uJdcen , 

~J()I01'T!emenS zijrlQ l':~ !~)€nr3 Bier"i:ll'(nUI!(E)Jr'i,j c'p 'ce r lchte:nt"iJ,) f'H'!!t ':tere'.:t.\ naa.st hfJt 

klo()!IsteJCgr~bou.l~? 1'1!Bemt de vr:lLj1:H':!id zl.ch tot UE;l)~ AeJ:rtbax'lsn teI/1Je:u:u:1E'J:! met hlBt 

V91'ZO(ek hem d.aa.rtIDH;; d it, 1'J'f:lreis:chte ver'gunn:l1'!,g 1;13 1dller-i, 'll{3:rl en\'::':!1 met verzoek 

va,i;1 t oep8.st"li'l1g' 'wan art w 'W der ~!et tot :r'eg'.ll j..ng o,er (JprirCh-f;tng~ 

De S-t,:frj{~en hiertoe ''''tÜgei!H3 de ,.;®t ,re1",ed.sdr!; gaanhie:r'i'.li j" 

1" Naul,ik l?u.rige \i),~s(}hl'ij «rln.g in duplo bet reffen,de d,e:l'l aard der iirtri ch:thi,g 

r.!!1'l plaatsel:ll,jke GimstE{i!ldflg!H;;;e;e"l:~, ü 

:2 ., a.t't Gg r {'1'tds till'ekQZlll1J'J.g in 0:01.p1 <:1 betr\3ffend'B dA:1 ZiStllleJllstel1:!,.:ng der in,= 

l":l chtiug~ 

Ha!"velde ~ d.®ïIl '15 octcbez' 'l "1 
'rW"ge p~ Gll."'egoriuB .Jm'l.klfH!lcht # 
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't, eE~1:l dl~~teta}1 

ma"lliiell oYitdek:t w d:le z,icl1. :ttie 
werd g~®~;"'lEta::c'seh1À'kiJc1 f:!!i Ut;;; treld~~JaGl1te:r' ja,eh,topzis"-' 
1'1(~1~ Tt::f(l ten:') 8.E!.tsv3 v 1lU3.-::tT ~~ij be îUle l",,'kt en. t€1 dOi311 te 11E~lJ1')if{t'l i1'!Ert 

drie Bold.2"t®n t die ltit Duitschland ontvluc.ht \'lfare11~ 

",,"'Ol(' den Burgemecestal" ~ bleken zl,j te z;i J .HOtllZand~ chef de lJ1u'~9a:u 

yanSell h,Stnd'l!llshuis in Btl€l1t}lS A,yr,zsj E.N~.G(}ulalld, Slotemnaker te Arras~ e1'1 

L<Lam:li.ca;ul t ~ molermaz" te Luyrleu80 De Îoeide eeJL'flÜ~l1 1n1aren g,"lhu'<fii el'l bteh{)or<~ 

de!!l tot de FrBIHlChe illJ,faJl1 t erie ~ Z:i,j 'ilarel'l genléll:l ge:n, g8maakt 'iS }7elJrvuari 19'1:5 
in, de Arg01t1Yl(,,11 ., De laat ste ~ 011gc3hl.Hv'él.f I'JE'JÎloo!'de tot de kc,lm,iia}. El troep,sn 81X 
"Jas kr:L gemeekt 28 Dec:,,19 '14 In de A1'g()nn(~'?1", Zi~i ve1'kla~u:,den '16 
dage:!'l: gel,,~den O!ltvlucht t,e z1.j:n uit het g'€l'iT1!.!,lri.gellkaap Wieschede in l;J@stfal""n 
en steeds des naGhtf3 gere:t::; te h~'bbem:l q D,sn 27 icm October passeerden zij den 
over'Neg bij het stat:to1J L:i.chtell,J(){;l'de~{;röenlo~ wa",.!, zij 'bemerktf.'K!'1 op Hol"~ 
la:ndt'lClh gr011dgebi t"d te Z:i.j:?h In d!Em nacht van. 21 op 28 \JO-c f Î!2i1/ame!., ze hie1:' 
lr1ngs het geme1entehuis, verljleveril dien Y'léJ.cht :UI het veld te Zieu1j,c:mt~ 'lolaar 
ze d~e~'l 'v',~~:tg~l'lJïeyt,~t ~lag 'w·~r'd:et,J'üFkarjg~rJif.fl:id~.J:11j:: "q't ,,;v'811_-zel·f ,d'at èb3 ~lrpn 'e 

d.J201Yilne1?,···vti;t'~r gtBleg~en.b>e1.d 1{,:r}\~g'en,;/~:rrrl ziele! fl:ink: t'6 l-c,es,tauri(~}reIlfr 11'Jatl,l'lTnra ze 
Cfverg\B'In"ach-t 'i'i~rdel'l rIa",;}:, de'Jl1 C(J1),1l'!IFJ,'lUa:nt te GY"oelllow él.:le h<l~:rl hedel), ifiC!rgen 
mu,u' den üonsul te R~ytter"dam deedbrciflge:rl» !! 

Ui t ~ GeldEl1':S8 Bode 30 ok'tob€<l' '19 Î 5 

PrOG,3S- Verbaal 
~nuo;"", __ - . ___ ·~~~'~<l_l"':::tul:>o 

In den aV(md'ilé'm. l..Joen,sdag den Zev1.'fI'H'Jl:3'Î;,.,':l.11tigst!ari OGttibe:i~ '1900 en 1l~. 

tie1'l. v 'tën Ol'!lstr'eeks 7 U2'~v k~"'Gln de la:ndo(YLlwer Jar!. '(ll\'Jlte!'s geboren t e 
Licht'~ll.~,r>::lm,'de '14 Slaptemlmr 1880~ '·/01:J.<9n(1.6 te 2ie1ni'e;1'1;~'op~'d<; Heid(;!'i'me:rt 
on,i'êï:m

• c1e~gein;;l'l teL i eh te:n'ifo!Gz'cle Jld j aaf1 mi Jne-;;o:r,j.TIg mlsd ede ë:f.ê!'l ~dä.r-:tE:! 
de :na:~,d . .jh::dd Z:l.~]lH0r,-;;;;~ooIrl 1:;"(;;'i; v®ld,& drie hem ont:;;k e'li,de ffi8jL1f31H'!1'SO)!A181'l. 

!llaa:~' z:î. jnl('J mIF3 1Eildng l::lIadelaars T a,ldaar een '\!t11lrt je EJtoolcLP!l e 

Clrjjlj'lià.d'Ell:i,jk hel> :!Jt F'8ikf3 Hoekstl'a, Gemeren.tr~ Veld.wac! ter, tevenSOirl-' 
hezoldigdRI1i 'lks'1HüdwaehtBx·ïW!:l{fflË1:r d€l:i':1 JaGhtt1;e;~1eneJ!~ ,JQharuH~s Y'~artim.l.s 
Ter'l)u,rg, te;v';'"s onl)l2lzohH.gd H:1jkS'.veldIJja.chtêr;·~~önEXidê'"""':"te 'Irëh~ö;dê 
d .. 8Jrl,;aar"ts, begeve.:l'1" !reJ' y:üa.atsEl gekOme:i:l w ~zageJll wi.j dat alda~î~~mis'
"ll1bekc'ir! d(;'~ m.::mspey."8011en \:Wtl eiSl7l bI"a.ndelld vuurtje lc!,gel'1~ eenige OrJ.de zaJ\Cm 

kel:rt aLs bed. g,(~'bru1J;;(~:ndlEJ. 

))oor ons aa.n€;esp'rok.~J, 'lYe:'.':iilLaJfl ell'l ~dj dat het YJr€)emiteli:ilge!."~ (':a1"e11 <9]7,\ vel'ooo 
l!IOIEHlclr!:fl'l 'wij al d~"rekt dat rIet Fra;nsche of HuslEll,sch~1 N:lH.tairer! '!!lB,r iSl'h 

daal' !nu:nl'1.er bij OlJZ19 komst da;ttel(jk demil:l {,i"fi:;=h,l)ud:1L:ng aan!]afll~ c 

Eè:n hunner' vf2:rkla~aràe ons de~8gevr,g.agd dat zi,j in Du:Uschla1:H~, gewerkt 
hadden e:l1 dat ~äj nu 'iierk zochten hl l~ederland . --~---

l)Q~r ons '!f'èlrb'Jclisan,'~ml "'l1erd h1:'ln 'bëdü:id;Tat Id,] mllS moest®11 ,mlgeYl ? 
TiJB,araan zij bereid·"iJ .lig ~,;roldedEll'll ~ tem d()el hebbeYlde hun ":<1'001' den B(eer 

E!Ym~1~er van ~~~lrr~2,2.rcl;2. !!~~2!!J2~~tle, te g'31eider"o 
"l\a:n d.en Heel' !l2~~~'1.~~!,: de~lde!l zi,j ~ede? ,':lat, zij ~A.S~ ~!~ 

ta:u'e31 i>larEnl er! da"c :I.:.:!.J u~'\: h'2n; gevax1;ge\(?Kamp i~e M.esGheue ~4~:;t::t.falE)1]" 
,~ ~'~lIU<b!!t,ol.~II~~"""","=~_'" 

Du,i tsch1 2~nd Ware!l on tv1 ucht ~ Op last vatl derl Heer J3ur~mf3est<Er uerderi 
~~e1f')erscrt.!,?')f:t 1)1j de11l EaJ:ker Kl1:l. rrp:S1J.1:;,Ol'cI2' '~e Ltch'tëi1voor;i;r",J-~ni;ha>alè1. 

~-'""-'>:~ ~,=~~"""""'~~~ 

op boh~rhammerj, met ri~or:§;t lwffie en 1t!'îêlk. ~la afloop w"l:l1."flen zij ,rIU1der ~,:'l1l 

verder 11erhoor door dey.l Heer Bu.rgemeester C1,I:ld'31";)'ji~:rper.(" 
Aan den He<!ir 1,ur~'\':lrneestel' gaV'I!'1kl z1,J Cel' g ®11aa,md. "èe ziji:2. ~ 

No~1 ~f2!,::!;f ;~Otl~.2E:,~ ~ ch'ëfä'ë J3~ï:r'.eall "m'l elE);ri HaJ.'ldl'llls5u~,s te Bue!!1os !f1!~S 
Arg'EJ1Urde, gi,BDors1:! te Frm'l.es 1 dep~ d,~ 1 ~ Ariege ~FJralnkrr3k';-oud l'T ( ... -=~~IJ<J1lUll~, 

jaar ~ gE)hl"'~Jd. '! 10 l"e''bru~?"ri 1915 Irri:Jgsge:'ilCl1i'J.ga'",i'l ger.la,akt door Thxi tschiiilrs 11'1 
d", ~~;!:?Z.9'l'lIl§'~~1 'belhotJ.:rerlfle tot h\'9t 20st.e Hegement ITlfa1f.ltex'ie I~!~ 
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No.2 Brnmananuel Nicoulaud, s lotenmaker te Arras , nabij Calai s ,Frank-
rijk, geboren te Parijs 17 November 1887, gehuwd, eveneens op 16 

februari krijgsgevangen gemaakt door de Duitsehers in de Argonne, behoo
rende tot het 33ste Regement Infanterie 32 ste Comp. 2de Bat. 
No.3. Louis Lamicault, korenmolenaar te Luynen s ,Fr ankrijk, geboren aldaar 

6 Augustus 1895, ongehwud. Op 16 Februari 1915 krijgsgevangen ge
maakt door de Duitschers in de Argonne behoorende tot het 8e Regemen t 
Koloniale Troepen, 1ste Comp. ~ --

Na verhoor zijn bedoelde personen op las t van den Heer Burgemeester 
dien zelfden avon d door eerste verbali sant per Tram n aar de Militaire 
Commandant naar Groenlo gebracht, vanwaar zij den volgenden dag , zijnde 
28 October 1915 naar de Frans che Coneul t e Rot terdam zijn gebracht. 

En hebben ~~j hiervan op onzen ambt seed opgemaakt en get eekend dit 
pro ce s-ver baal. 

Gesloten t e Lich t envoorde 30 October 1915 
w.g . F .Hoekstr a 

J.M. Terburg 

Na.ar a a.nlc:iding '/ ~iT, de il , het vJrig Iwrnwe r (20) gepubliceecde 
toto'" betl effE~nck ..:,ch0ulkld'::; ·~Aon en P', ~ [·,:·o net-;l va.ri de :7',c: hCJel\ ~' 

ta.br i,,-:k H. B . . 5ter~erd,i'.:H g zi in ':.el1 a.8.tî t:a.l r·ea.ct ies binnengeku
m en. Deze zullen "!·/fc Jl i ecbi j 'vv'eecbeven. 

AI:=. et~L3te de a.anvulling en cDlTect:i.e= op de in'./ulling van de 
n a.me n vaTl je per ::;·unen ',..}ê 1 ke \·'OOl· kome n op de foto '/an het 5C, 

iSI ig jubileum van de schoenfabriek H.B.Sterenborg. 
De,~e aanv uil i llge n of corr-ect i e:=, I,llon:len op een ni ew",' cl/mp] eet 
bI J.' .. l \,<leecgegeven, II.laal-bi.j de ge <.1/ i j z i gele nummer':::. zij n geLen" 
rilfTi.t met een sterret j e (*), Zie volgende blad . 

C,\,\:.,t betreft cl· schoolfoto uit l'30E . 
Dj t moet lia ü~ zegger, van onze i nf or manten niet zijn de. 
R .K. School, daa.r d eze er in 190E nog niet was , doch de Open
b 'l.re School aa.n de Diikstlaa.t, nu "den [)lek". Deze '.h'el-d ge ·
t l H..Iwd in 1887 . 

De R .K. Jongens en R . K. li1e 3jf~.c. s.chool \,clerden in gebl- u ik genomen 
op 1 oktober 1912 . 
De R . K . Jongen·3school stOl.l d.n de f-atl-onaatsstra.at, I.aast het 
p atconaatsgebouv en het lJ.te. e KJC - gebouw . 
De Fe K, l'i1e i sjessc 'looI stond a.a.n de Rapenbucgsestr aa.t a.chtec 
h et klooster . 

Hi ecmee kom ik dan aan de laatste opmecking . Het betreft de 
schoolf o to u it 11916 (met klas 5 en 6) . 
Z oals ik h i er'voo,' : eed s opmerkte lag de R . K. Jongensschool, 
a.a.n de Patronaatss t r-aat en nie t aan de genoe mde Ganzenmal- k t . 

Onze vecont~chu l dig i ng voor d e foute informatie bij d e ze 
f oto' s . Aanvulli.ngen betreffende de per'sonen op deze foto' s 
z ij n niet bi nnengekomen. 
!vlocht IJ n og o p - o f aanmer k ingen en aanvul l i n gen h ebben geeft 
u deze dan s . v . p. op aan : G.J.A.Eppingbr oek, Koekoekstraat 
16, 7102 AZ Winterswijk. Telefoon 05430-15408. 

G.J .A. Eppi n g b roe k 
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50 JARIG JUBILEUM VAN DE SCHOENFABRIEK H.B.STERENBORG 

In het jaar 1925 bestond de schoenfabriek H.B.STERENBORG (HBS) 50 
jaar. Dit werd onder anderen gevierd met een kerkdienst in de 
R.K.Kerk. Na deze dienst werd een foto gemaakt van het personeel. 
Hierbij een gecorrigeerde lijst van personen welke op deze foto 
voorkwamen. De foto's en eerste lijst zijn geplaatst in periodiek 
nummer 20 . Gecorrigeerde of aangevulde nr's zijn gekenmerkt met * 

1* H.Hubers 
2. 
3. 
4. Bernard Ebbers 
5. 
6. 
7* H.Wolters 
8. 
9* H.Sterenborg 
10 * J .Holweg 
11 . 
12* Gerrit Masselink 
13 . 
14 . 
15. 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
20. Riek Lenderink 
21 . Kolkman 
22 . 
23 . Bosch 
24. H. ponds 
25 . 
26 . Zonderland 
27 . 
28 . 
29 . 
30 * xx Stammerd 
31. Th.Sterenborg 
32. H. Sterenborg 
33 * A. te Brake 
34 ... Fourie 
35 * Striekwold 
36 . 
37 . 
38 . 
39*W. Kruip 
40. Bette Nijs 
41. Leis Cuyk 
42 ... v.d. pillen 
43 ... Hummelink 
44. Leo v.d.Pennen 
45* xx Sprenkelder 
46 . 
47 ... ten Have(Mekes) 
48 . 
49 * xx Elferink 
50 • 
51* xx Weijers(Schat) 
52 * xx Marsman 
53 * xx van Eten 
54 . 
163.Hendrik Hillen 

55 . 
56. 
57* 
58. 
59. 

Toon Wekking 
Hendrik Wekking 
Gerrit Rensink 

60. Hein v.d.Berg 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68* 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74* 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 

Gerrit Lurvink 
Clara Jacops 
Marie Jacops 
Cato Nijpels 

xx van Harxen 
Maria Spanjer 
Anna Spanjer 
Bernard Gries 

Berendsen 

Nijenhuis 

81. T. Huinink 
82. 
83. Bernh.Eppingbroek 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 

Theo Lurvink 
.. Elferink 
Pillen/Slatman 

90* B.Wekking 
91* xx Holweg 
92* 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
lOl. 

Marie Holkenborg 
.. Hubers 
Marie Hummelink 
Riek Ebbers 
Betsy Marsselink 

102.M.Holweg 
103. 
104.Anneke v.d.Berg 
105.M.Jansen 
106.Riek Eppingbroek 
107.A.van Harxen 
108.Marie Buitink 
164 ... Seesink 

109. 
110. 
11l. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121* 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128* 
129. 
130. 
131. 
132* 
133* 
134* 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140* 
141 . 
142. 
143. 
144. 
145. 
146* 
147. 
148* 
149* 
150 . 
151. 
152* 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
165 . 

Anna Oonk 
Anna Polman 

B.Oonk 

Cornelis v. Eten 

Peter Lensink 

Herman Buiting 

J.Lensink(Verboom) 
paul Lensink 
R. Lurvink 

Willem wansing 

Holweg-Rasing 
Willem Elferink 
xx Bleumink 
.. Wildenborg 

Cor.v.Wijngaarden 
(Boer) Meekes 

H.Harmsen 

xx Korthout 

Jan Oonk 
xx ten Have 
.. Fiering 

xx Wiesman 
B.Fiering 
Frans Huinink 
J. Wekking 

Holweg 
Heuzinkveld 

Jan Frank 
.. Heuzinkveld? 

G.J.A.Eppingbroek 



De liefde 'J'oor onze oude 

ka:n. l"'lagaa:n al rneer clan 2000 Jaa..:r lru1 1g rnf:l'lS€GJ. he"bbe:n doet CI~ns 

dat de s treek rond l(atershorst ~ midden 

moet be'~i'Oo:nd zijn 

had over de omwonende :F'ra:nken. 

aats der Fraxlh:e:l1 ~ I:n on~ze 

het 

di t 28 o:ns ·,t 

In de 400 n.8. C111":t St·t18 Zl. 

op heel TFra:nkri Jk ove:l'gedr1'1gelll. N a de }i'ra:n]cefltl 

"n: de 

J,::rRcht der F'ral1ke12 lang fin he~,dg élau disn H.jvemOeÜ31'l onderv':tnden.; to,~n 

é,élfl del(' grootst::; koningt:;!'l td.t h·,,,t zuidel:i.jke FI"EJ.nkerüand ~ Keizer Karel de 



,~ , 

Sectie D 
Ruurlo 
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of schol te, die het overzicht had in zUn marke - streek. 

Ze traden OQk op als Sendwroegers naar de moederkerk (hier Groenlo) 

om verantwoording af te leggen voor de Send over uitroeiing der 

heidense praktijkan zoals begrafenissen, over het leveren van hout en 

natura om de moederkerk en of de beroemde en bekende tienden der 

gronden, door Karel de Grote ingevoerd werden ingelost. De Send was 
4 

een soort geesèelUke rechtbank. Zieuwent en Harreveld hebben in Groenlo 

de, Send moeten bijwonen. Ook elders in de Achterhoek en Ove~sel 

komen deze boerderij benamingen voor en altijd zit er deze verre 

historische grond betekenis achter, maar ' enigzins opvallend is, dat 

in Zieuwent juist rond de Katershorst deze namen voorkomen. 

nBn:. uiHie ,3d:haeper~ op deze plaats woonde :~n der 1 vrije mannen, die 

na oproep van de gauwgraaf volgens begrip van die tijd, het recht moest 
;. 

scheppen. Hij heette de Schepper of scheper. 

",;~ n." namen zitten meestal vast aan een bepaald stuk: grond, en al .. 'er-" 

andere mensen kwamen wonen of ook als 't huis soms enigzins verlegd 

werd, dan behielden of kregen de bewoners van die plek toch de trad~-

-tionele benaming Schutte, Schol te, Scheeper. Het duidt in iedergeval 

altUd op een zeer oude bewoonde streek. Alles, ook rond de katershorst. 



volken u.i t d'2 all'E;rouds.)Gs "be1Jloner12l!) d9 :SffiksGu~ ,!'Hrm, ~~"olk wa"\:; ult; 

de; :l:':':tCJh'~:111~! Dren't,5' - Q"iJ6:r;'ljseJl oc)kde Gel(l~1:''fH!l: i~,c;h,"tf3l:'h(Ha,k :.t i:! 

'b:lI[J;j;1\J;\Hl ig'~tJ:okkG11, 'tot; ae:.;l1, 'I'ex'1)o:l:"g = DQi~tin.ç;ihem," '~{@, lH:8::lll'lI:3iJfi, :bil ,dil! lj,(ahi;,:~rl,H7H~ 

MI:!'\; d.~ tX'91k naa,x,' elders nsamen deZ(f1 yolken de n amrîli:!l f1UmMil:t< Y:ro(~gGr® 

1!il'()(.:rrlpll?"ftlc."CfrH::n mee ® Ii! Ei kennen (lok i.n Zi€J'Lr~Jli!!lY~ en OJniB '~:r::'(ake:n ecü',d;e l~uéte 

Si\'il~lilii!'lchei l.1iFJ.:men als " l ,:Lak.J:!,};der 'I lang(~ ba,lk na,aiilJ t; u -~ alll:"p 1t'uarondQ;}l} 

h,] "t l iJk k"f[i!B. ti! !';l tE,ru1 9 ~ IB, mC\lr'glsrlfEI Y,;)()Z' lli!;J"t 12.1 tg~'dr.:l.g!i'l)fli; 1'lerd", 

s Het ,1 !krakken' lfl !3!2i1],l he~,chcd; ui t 15\tt:r~m1J lachten::, il~ iia hc~oj.'\,Tf.:'li,gEli:n " .;, 

s ~Een. li:leJ~'nti rn,ak0ll1 ~ een. boodsoh.a"p 'l.rerzln:o,®l1' ç~m eer.! blE!illO'lsk "'1:;1& doell", ' 

rli:d:;g!cHJ8kE", i Stiepel! Ü~ m:i,ddele,r ~1;';;J.::3s ,a:rl],)81,[ü VQJOJ." dei a~\l:t·~ereifrl;rlY. 

~ ],\mp.:ï.g~ :ts ga:lxl'l gIEraak'(; @ ! ]sn'tel ~ is hoepel y Yf~?J{ 'r~j,r.t kH:m:t I' om ii;H~11 

vat Q,f "ifÇl(;}rba}c~ i ECIEslf' is steeli ha:ndva ';; lJi:SU~ (set] 'bijl, ,, 

Zo ~?;ijn ex' meerdEn,'!,. lTtl.de~ echt sal.:sil3che !:Jemoamil'1grSl'ljl v6el in Zleu·.ueJ.rG 

en Rll1-U:lID ~ Zle\1\.Jent geb:r~uilçl:;w 'waar ook dlOl KaterhclZ'st h~,e;" 

VJie vroeg'er (I e Katerhorst heeft geken d, I·JEH'.i'b dar!; I:lr ten nocn::-d's:n \?Jen 

hoop g;rob3 stenen lag~ rrn door de omliggende bOel~ell weggehaaldv.roc\J~ 

h o ekstenen of funde r ingen . De cm,de Saks en ind.fol 413 :su 5eJ eeu,w gebruikte 

de markegronden waar rond een grote uitgeholde steen, de richters 

zelf op een steen zaten. omgeven door di kke zware eiken. Daze plak 

of huurtschap "'/8rd boerban,k of b08rle genaamd. Zo ligt ten ;noorden van 

Kate r shorst nog een buur tschap '''' a. t tot op onze da.gen ]3oer16 :heet., 

De grote stenen cne er zeke:c ~roege :r.< lagen en d,s naarn I boerle 3 \<lettigen 

zijn lNt:'.9.:, Hi er zeker een s"l:.e:rke ova:nwiJz:Lng da.tsI' reeds in de 5e 8 I9U,\;(' 

oude heidense vooroudews hebben gewoond. 



Anderen proberen espel der af tà leiden van Hessenlo - woud der 

Hessen. Hessenwegen z~n in de achterhoek bekend. Er zDn er die 

beweren dat in 29 na Chr. volgens Tacitus zelfs de Chamaven een 

onderdeel der Hessen waren. 

Deze volksstam trok op plompe ossenkarren door onze streken en. ook.. 
\ :. 

door Zieuwent. Hier en daar bleven er wat achter in bossen en oP;:.L

hoogten. Het is mogelijk dat er in oude tijden gewoond hebben op het; 

tegenwoordige Espelder. 

Hoe komen we aan de naam 'Kool'sM_J een betiteling die drie boerderijen 

dragen. Waarsch~nlijk is het samenkoppeling en verkorting van 1 Koe -

holders of 2 koe - holt • 

•••••••••••••••••••••••••••• Het is tegenwoordig zo, dat sohoonhe1ds-

commissie's en oveeheids-instanties vaak voorschrijven hoe de huizen mogen 

gebouwd worden, maar in vroegere eeuwen ~aren het de rijke Landheren, 

en adelijke familie's, die met zeer veel voorschriften en bepalingen hun 

onderhorigen lastig vielen. Het ging er altijd om, hun eigen macht en 

bezit te vergroten en de kleine luiden kort en klein te houden. . 
Zo deàen ook de ~oe-holders span-trekdiensten met hun koe en ploegden 

er hun kleine akkers mee. Mogelijk is ook, dat daar, waar nu de Koolk

huizen s t aan, geen zwaar hout groeide en ook niet aangeplant mocht 

wordèn, in tegenstelling met het zware slaghout dat rijkelijk rond de 

Katershorst groeide. Zo zag men rond de koolkshuizen licht houtgewas 

-koeholt- dat wel met een koe weggesleept kon worden. Toch heeft in 

later eeuw en ook daar zwaar eikenhout gestaan, maar toch altijd schitterde 

de heer lUke Kat erho r st, ~ez boven dez en uit. En alt~d waren het de 

wenden en s chattingen van vele buur gronden van de Katerhorst, die 

hun voorui tgang be l emmerden . 

Ei ndel ijk ro nd 1700-1 800 is he t waterrijke Ruurlose broek en de Ei bergse 

mark t?grond vooral het Grolse vel d verdeeld, verkocht en aan eigenaren 

toegewezen . Eerst be t aalde men nog markrecht, later kon men het kopen~ 

dik\-rijl s voor weinig geld. Toen aldus ook de eigen gronden van de boeren. 

r ond àe K~terhorst to enamen, begon men zich wat veiliger en zekerder 

te voelen. 

"Kerk
historie, ... . , " 
P.31 

"Het Hoenderboom" nummer 4 vermeldt op pag. 20 nog: uit "De Geldersche 
Bode". 1901 Notaris van Eekelen te Winterswijk zal op wo. 10 juli 's morgens 10 
u. op de "Katershorst" te Zieuwent ten verzoeke van de burgemeester Basten 
Batenburg publiek verkopen: 21 percelen hooigras: 1 bij het huis op de Klein 
Katershorst, .... 1 in den Pol, .... 2 op de oude huisplaats van Groot Katershorst 
... . 6 percelen hooigrond in Lieveldsche maat, 15 percelen hooi op de Kleine Ka
tershorst .... voorts 11 percelen rogge op Groot Katershorst" . 



Er kwam zelfs een wedijver met de Katershorst, er groeide een afkeer 

voor de eeuwen1~ge onderhorigheid. Zo weet men nog te vertellen, dat 

in de vorige eeuw in gemene lasterpraat aan de heer Baéten Batenburg, 

laatste eig~aar van de boerderij Katerhorst, werd medegedeeld dat de 

toenmalige boer op zijn gude havezathe n:l ets uitvoerde en zeker heel wat 

meer belasting kon opbrengen. De heer kwam eens kijken. Toen is het 

op een heftige woordentwist uitgelopen. 

Al meer gronden werden daarna verkocht en tenslotte wilde niemand meer 

wonen op de oude Katershorst. De slimme boer had zijn doel bereikt, 

maar we willen dit niet als een edele handelwijze bestempelen. 

Hoe het ook zij, en wat precies de eigenlijke oorzaak geweest is, willen 

we hier niet uitmaken, maar de oude boerderij, die nog vrij sterk ge

bouwd was, is-a-fgeltrcrken en enige tientallen jaren later zijn alle 

gronden Zwaar eikenhout verkocht. De gronden kwamen nu geheel in handen 

van de omliggende boeren. Het zware eikenhout, wat er nog stond kocht 

Nahuis uit Groenlo. 

Nog een laatste historische krabbel over "Den Hammerman". 

De boerderijnaam Hammerman, ook gelegen onder de oude Katerhorst, is 

waarschijnlijk al zeer oud. Nog zijn er twee boerderijen die deze naam 

dragen. Deze beiden stammen af van het oude, thans gesloopte klein 

Hammerman. De meeste boeren rond de Katerhorst hebben dat oude huisje 

nog wel gekend. Het was nog het type van een echt oud, los hoes, met 

alleen binnenmuren van gevlochten wand. Dit huis WaS zeker twee eeuwen 

oud. Toch willen we niet beweren dat daar Hammerman het eerst heeft ge

woond. Immers op de "Kranenkamp" ten oosten van de Katerhorst heeft ook 

een Hammerman gewoond. He t zegt on s, dat de naam Hammerman zeer oud is. 

In de historie wordt de oude Katerhorst het eerst genoemd als "stenen 

koepel" door een uitgestrekte visserij omgeven. Als dan in de broeklanden 

het water te hoog stond en men daar het wild niet kon achtervolgen. 

gingen de heren als ze eens op tt kleine slot kwamen vissen. 

Daarvoor hadden ze grote visnetten, om grachten en plassen af te zetten. 

De visnetten, wer]:!'letten en vishaken worden in het oud Duits 'Hamen' 

genoemd. Het waren toenterijd nogal kostbare dingen, die de heer van 

Katerhorst aan een zijner omliggende boeren in bewaring gaf en ook om 

deze dingen goed te onderhouden. 

"Kerk-

De meest nabij gelegen bewoners moeten toen geweest zijn, de 
boerderij "Katerhorst" , Kolkman, dat zuiderlijker aan de weg heeft gelegen, 
Klein Hammerman, thans afgebroken, Broekman, Bulten, thans Jan Krabben
borg, "Nijland" in Bekkenweide gelegen, thans ook afgebroken. Op de Kranen
kamp in de weide, lag toendertijd nog een boerderijtje" Hammer Lambert" ge
heten, de eigenlijke naam was "te Poele". Deze zijn allen verhuist naar Amerika 
rond 1800. En de "Koningstoei" met de Domeinplaats, ten Brundel. 

historie ...... " 
P.36 



\ 
f: 

" 

Ook in 't latijn spreekt men van 'Hamus' vashaak. De oude adelijke 

heren kenden vroeger en schreven ook vaak latijn, en het is niet te 

ver gezocht dat de man die het hamen bewaarde, de hamenman of hammerman 

is genoemd. Ik wil hier nog bij vermelden dat de historicus B. Stegeman 

.. ' :-i~- zij~ geschriften over het kerspel Winterswijk schrijft da.t in 1600 , 

'·:' :::iJ:,..d~z:E!i. atreken, 'Dinxperlo en :Bredevoort grote: wolfsjaohten werden!; . 
. ~ , ' -' io.. ..' ,I . - , 

: :georga.nis~erd. Bij dete jachten werden op bepaalde goed uitgekozen,' punten 

n.ette~ gespannen waarin de wolven op gedreven zich. vast liepen, en dan ,: •. .t:. 

werden afgemaakt. Als de wolvenplaag ook in het Ruurlose- broek te groot 

werd, .,als runderen en schapen door deze wildvrat~n werden verscheurd 

zullen ook de mensen van de Katerhorst zich hebben te weer gesteld 

en wer!!: het grote hamen gehaald bij den Hammcirman voor de wolvenjacht 

in het Ruurlose broek. Wanner we zo de oude tijden zien met hun 

moeilijkheden en levenswijse dan is er niets begerens waardige:' in gelegen .. 

Wat groet was is verdwenen, de oude Katershorst. Maar wat latein .wae-

en nietig heeft zich ontwikkeld tot een gezonde bestaansmogelijkheid 

tenminste in normale tijd, het zijn de boerderijtjes rond de Katerhorst. 

Maar ze zullen het goede uit den ouden tijd niet vergeten en dat is' 

dat de heer van de Katerhorst als tegen prestatie voor hun diensten en 

onderhorigheid hen beschermde tegen plunderingen van vreemde troepen en 

soldaten, en dit is ook eeuwenlang een geweldige plaag en angst geweest ':~ 

op het platte land rond Grol en \Hnterswijk en wat vooral moet gewaardeerd 

worden is het katholieke geloof wat mede door Katerhorst heeft kunnen 

blijven leven onder de bevolking tot op onze dagen. 

Zo vergaat de groothe lbd dezer aardse dingen , maar niet het hy:is wat 

Christus stichtte en het geloof in hem. 

:t:ie ook : 
F.A. KOLKMAN 

kapelaan - Rij}en 

-- -- ~I JCF;RKHISTORI E IN HET HART VAN DE ACHTF~RHO~1( I1 

= drie eeuwen zielzorg in drie buurtschappen 

...,.,E,ARHEVELn-:-<ZlEtJWENT - . MkRI:ENVELDE:-. -door Antoon Vos 

Hoofdstuk II De Katershorst als Schuilkerk (1675 - 1750) blz. 24 

HOOFDSTUK :n: 

DE KATERSHORST ALS SCHUILKERK (1675 - 1750) 

tjm J 
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