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Inleiding 

Het doet ons genoegen U weer een nieuwe editie van "De Lichte 
Voorde" te kunnen aanbieden. 

Veel aandacht is er besteed aan de uiterlijke verzorging van 
deze jaarlijks terugkerende periodiek. Wij hopen, dat ook de inhoud de 
toets der kritiek kan weerstaan en U deze met interesse zult lezen. 

Doch evenals vorig jaar blijft de steeds weer terugkerende zorg 
van de redactie: "het verkrijgen van goede artikelen" .Wij vragen dan 
ook dringend aan alle leden en belangstellenden om ons materiaal 
te leveren over het verleden van Lichtenvoorde en of de Achterhoek. 

Dank wordt gebracht aan hen, die nieuwe bijdragen voor deze 
periodiek mochten sturen. 

Als bestuur hebben wij gedacht, dat het een goede zaak is reeds 
in een vroeg stadium de agenda van geplannde activiteiten voor het 
komende jaar samen te stellen en te publiceren. 

Een korte samenvatting hiervan vindt U hierna. Wilt U deze 
data vast in Uw agenda opnemen, zodat U niet tot Uw spijt verstek 
moet laten gaan. 

U allen wordt een voorspoedig 1991 toegewenst namens het 
bestuur van de Vereniging voor Oudheidkunde te Lichtenvoorde. 

17 Januari 1991 

14 Maart 1991 

28 April 1991 

Najaar 1991 

De Redactie. 

EVENEMENTEN 1991 

Lezing door John Thoben. 
Onderwerp: De duitse plaats Mettingen. 
Geboorteplaats van o.a. Brenninkmeyer 
CC en A) - Voss etc. 

JAARVERGADERING 
gevolgd door een 
Dialezing over Oud-Lichtenvoorde. 
Uit de collectie van Vincent Wekking. 

Bezoek aan het instituut Bronbeek te Arnhem. 
In dit museum worden veel zaken getoond uit 
het voormalig Nederlands Oost-Indie. 

Lezing door Wilhelm Elling uit Vreden 
over het gebruik van haardplaten in vroeger 
tijden. 

Ter gelegener tijd ontvangt U nader bericht over aanmelding. 
Kosten van deelname etc. 
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AVONDJE STAI'1B00I10NDERZOEK 

dinsdag 16 j anuari 1990 werd. :tn zaal nde Koppelpaarden!U een 
av·ond georganiseerd met als thema ?1S tamboomonderzoekli " 

De lezing 'We rd verzorgd door de her en Vos en Tap, resp. 
voorzitter en vice- voorzitter van de Vereniging van Oudheidkunde 
te Lichtenvoorde. 

De heer Vos opende de avond met een welkomstviOord aan de 23 
opgekomen belangstellenden en presenteerde hen een kopje koffie.Daarna 
gaf hij een overzicht van het gebodene voor die avond en i n troduceerde 
de heer Tap als spreker VOOI' het: gedeelte vóór di(" pauze. 

Deze gaf, vanuit zijn eigen ervaringen, opgedaan tijdens het 
onderzoek naar zijn familiestamboom,een overzicht van de bronnen 
voor s·tamboominformatie" Samen met een indeling in tijdvakken, waarin 
de diverse bronnen een rol gespeeld hadden. Verder vertelde hij waar 
men de informatiebronnen uit de verschillende tijdvakken kon vinden en 
welke problemen men daarbij kon tegen komen . 

Ook gaf hij veel aanvullende informatie en liet hij een scala 
aan formulieren zieno Zm.,rel bron- formulieren als .. rel formulieren , die 
dienden voor h2t vast leggen van de verzamelde familte~gegevel1s . 

Vragen en opmerkingen ltmren er legio. Deze wer den tijdens en 
nEt de lezing beantTvoord 0 Tijdens de pauze kon men neuzen in de 
meegebrachte documentatie . 

Na de pauze 1IlaS het de beurt a a n de voorzi·tter, de hr. Vos 0 

Deze is ook de schrijver van het boek IfKedchistorie i n het hart van de 
Achterhoek!! , ·Harreveld"""Zieuwent""l"Iariënvelde, 

tijdens 
familie 

Op deze avond vertelde hij over zijn 
zijn speurtocht in het verleden, naar 

Vos( eh), stalIlJTIend uit het Ziemrentse . 

ervaringen opgedaan 
de stamboom van de 

Naar aanleiding '!BD dit onderzoek had hij een aantal jaren 
geleden het boekje uitgegeven: Vl Voss-Vosch- Vos, 1~.70-1970" o Hij gaf een 
levendige voorstelling van de problemen, die hij was ·tegengekomen. En 
van de verrassingen, die fu:;m bij zijn speurtocht ten deel ,varen 
gevallen . 

Dte mensen onder zijn gehoor, (lle bekend 1Im1'en in zijn 
geboortes·treek gaven tijdens zijn betoog blijken van herkenning en 
reageerden entholJstas·c op zijn opmerkingen. 

Tegen 22" l,tS werd met een danbword van de voorzitter volgens 
plan de avond afgesloten. Ook al\;varen er nog genoeg onden'Jerpen van 
gesprek. Er ·werd dan ook nog enige tijd nagepraat. 

Al met al 
belangstellenden een 

een zeer geslaagde avond . Voor potentiele 
gemis, dat zij helaas verstek moesten laten gaan. 

G. J.A.Eppingbroek. 
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BEELDEN UIT DE OUDE ACHTERHOEK 
BIJ DE Ol]])}nnDICm~DIG~ VERENIGING LICHTENVOORDE 

Op dinsdag 20 maart 1990 hield de vereni ging haar jaarli j kse 
algemene ledenvergadering in Hotel de Koppelpaarden. Aaansluitend 
h i erop twee klankbeelden, waarbi j iedere belangstelling 'r!elkom Vlas. 

De avond begon om 20000 uur met de algemene ledenvergadering. 
Ca 30 personen waren hierbij aamrlezig. 

De voorzit'ter, de hr , AoJeVos hield na zijn welkom eerst een 
inleiding, viaarbij hij aangaf dat er ondanks het feit , dat: er volgens 
rooster geen aftredende bestuursleden 'Vïaren, er toch t.'olee personen 
""s.reIl. die om persoonlijke redenen afscheid moesten nemen van hun 
funktie. 

Dit '"Jaren mevr ~ A.E.rL Kuiper, die na een secretariaatsperiade 
van 2" 5 jaar "'Jeg.eils vertrek naar e l ders haar taak mae't beei:ndigen en 
onze langjarige penningmeester, de hr. J. F. vl. Buijnink , die vanwege 
zijn leeftijd en gezondheid zich gedwongen zag er een punt achter te 
zet"Cen. 

De voorzit·ter ging in op de vele verdiensten van de hr. 
Buijnink voor de vereniging, als mede-oprichter(28-10-1971), samen met 
de heren. van Tongeren en Kok. Penningmeester vanaf het eerste uur j 

heeft hij zich altijd samen met zijn gezin met hart en ziel ingezet 
voor he't wel en wee van de vereniging 0 Hij 'liaS ook samen met de heren 
v,d.Velden, Eiti ng, Kruip, Meijerink, Bovenga en vooral pater Reinders 
betrokken bij de uitgifte van de eerste periodieken. 
St eeds heeft hij voor eê~n financieel gezonde toestand gezorgd, Ook 
,'!BB hij erg begaan met Ilhet oudel'l in Lichtenvoorde en zette zich er 
voor in dit te behouden. Zo restaureerde hij samen met zijn fami l ie 
het in hun bezit zijnde oude Richtershuis,(het Hof) stammend uit 1702. 

Nu, na nüm 18 jaar gaat hij zich dan wat minder bezighouden 
met "zijn ii oudheidkundige vereniging en zal het permingmeesterschap 
worden over genomen door de hr. G. J.A.Eppingbroek. 

De voorzitter \-lenste hem nog vele gelukkige jaren toe samen 
met zijn familie. 

Als blijk van 'vaa,rdering vverd de hr. Buynink aangeboden het 
ERE-LIDt-'IAATSCHAP VAN DE VERENIGING VOOR OUDHEIDKUNDE TE LICHTENVOORDE 
en tevens een geschenk. 

Volgens de vereniging moest dit iets worden, dat actueel was, 
bes'taand en blijvend van aard, een lust voor het oog, vol herinnering, 
oud el1 toch 11ieln~1 u 

Dit werd gevonden in een "DRIELUIK!?, bestaande uit een drietal 
foto ? s van recente datum (Foto IPlekking), gevat in een eikenhouten 
lijst, voorstellende: 

De 
geschenk 

-Het vroegere Richtershuis, het Hof uit 1702 
-De Ned.Herv.Johanneskerk uit 1648 
- Het patriciershuis Huize Buynink uit 1900 

(zijn eigen woning) 
vertrekkende kon zelf niet aamvezig zijn. Daarom werd het 

hem door het bestuur thuis aangeboden, direc'c na de 
"vergadering (j 

Tijdens de vergadering kreeg nu Hevr, Buynink een bos bloemen 
aangeboden, a l s blijk van ',vaardering voor het vele 1cverk, dat zij samen 
me t haar man gedaan had . 
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Ook werd mevr . Kuiper voor het vele en moeilijke werk dat ZlJ 

in de 2,5 jaar van haar secretariaat voor de vereniging verricht 
heeft, met een wel wat korter, maar niet minder gemeend woord dank 
gebracht . Ook zij kreeg een afscheidsgeschenk in de vorm van een 
boekenbon en een bos b loemen . 

Hierna was de bestuursverkiezing aan de orde . Als nieuwe 
secretaris werd met algemene stemmen gekozen de heer Th.Hulshof uit 
Lichtenvoorde. 

De vergadering ging verder met het voorlezen van het 
jaarverslag en het financieel verslag door de wnd . secretaris , de hr . 
Eppingbroek, beide verslagen werden goedgekeurd . 

Ook werd met goedkeuring van de Alg . Ledenvergadering besloten 
tot oprichting van een archeologische Werkgroep . Als coördinator 
treedt op de hr. Godfried Nijs jr . Adspirant- leden kunnen zich tot hem 
wenden of tot de secretaris van de vereniging . 

Daar er geen punten voor de rondvraag waren sloot de 
voorzitter onder dank de algemene ledenvergadering . 

Hierna werd een korte pauze gehouden . Tijdens deze pauze vulde 
zich de zaal,zodat, toen de klankbeelden begonnen de zaal zo goed als 
vol was . 

Als eerste werd vertoond het klankbeeld "Rembrandt van Rijn", 
samengesteld door de hr . Fons Rouwhorst uit Vorden en Wilfried Temming 
uit Aalten. Het klankbeeld werd ingesproken door Ben Ubbink uit 
Lichtenvoorde . Het werd vertoond op een groot doek van 3x3 , 5 meter. 
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Het was een prachtige dia-serie, zeer sober en stijl vol 
ingesproken, welke een gevoelvol beeld schetste van de 
levensomstandigheden in onze streken nu 75 to 100 jaar geleden. Het 
gaf een beeld van het leven in en om de boerderij en van het werk op 
het land in een groot aantal facetten. In beide series kwamen beelden 
naar voren van het harde werken en het weinige, dat het opleverde. 

Ook over deze lezing was het publiek zeer enthousiast en vol 
waardering. 

De voorzitter kon dan ook bij zlJn afsluiting en dankzegging aan de 
brengers van al dit moois, met recht zeggen, dat het een zeer 
geslaagde avond was. 

G.J.A.Eppingbroek. 

BEZOEK AAN HET KASTEEL TE RUURLO 

Dinsdag 16 Oktober 1990 ging de Oudheidkundige Vereniging Lich 
tenvoorde op excursie naar het kasteel te Ruurlo. 

Om half acht Is-avonds was het verzamelen geblazen in de 
slottuin voor het groot aantal belangstellenden. Ruim 50 personen 
waren aanwezig, waaronder een twintigtal gasten. 

Begonnen werd met een uiteenzetting door de burgemeester van 
Ruurlo, de heer J.Ordelman, in de fraaie raadszaal van het als 
gemeentehuis fungerende kasteel. 

In een onderhoudend verhaal zette hij uiteen, hoe de gemeente 
eigenaar was geworden van dit · kasteel. Hoe men tot de restauratie
plannen was gekomen en hoe het gebouw als gemeentehuis werkte. 

Met enthousiasme werd gewezen op de goed geslaagde poging van de 
restauratiebouwers het oude te behouden in combinatie met moderne ver
beteringen. 

Door de heer A.J.Vos, onze voorzitter werd dank 
uitgesproken voor de bereidwilligheid Is-avonds deze excursie mogelijk 
te maken en werd een fles geestrijk Lichtenvoords vocht, de 
Keienbitter,aangeboden. 

Daarna ging de groep een en ander met eigen ogen bekijken. Van 
de bovenverdieping met de afdeling financien , tot de kelder, waar 
vroeger de keuken was en thans sociale zaken gehuisvest is. Onderweg 
werd telkens gewezen op de specifieke bijzonderheden van elk vertrek. 
Daar het al donker was konden we niet de buitenkant bekijken. 

Dit werd goedgemaakt met een dia-klankbeeld, dat ons werd aange
boden onder het genot van een kopje koffie in café restaurant "de Lui
fel" aan de Dorpsstraat te Ruurlo. 

In dit klankbeeld werd ons getoond wat er allemaal veranderd en 
hersteld moest worden aan het kasteel, voordat het in zijn huidige 
staat in gebruik genomen kon worden. Gelukkig, dat beschadigingen, die 
veelal tijdens de duitse bezetting plaatsgevonden hadden weer geheel 
hersteld konden worden. Maar ook de tand des tijds had zijn tol geeist 
en dat vergde soms ingrijpende verbouwingen. 

Samenvattend kan men wel zeggen, dat de belangstellenden met 
aandacht al het gebodene bekeken hebben en met een voldaan gevoel weer--, 
terug keerden naar Lichtenvoorde. 

A.W.M.Polders. 
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VERENIGING VOOR OUDHEIDKUNDE LICHTENVOORDE 
BRACHT BEZOEK AAN BURCHT BENTHEIM 

Op Zondag 20 Mei 1990 werd door de Vereniging voor Oudheidkunde 
te Lichtenvoorde een excursie gehouden in Bentheim. 
Door ongeveer 25 leden werd een bezoek gebracht aan de burcht. De 
bezichtiging van de burcht vond plaats onder leiding ~an een gids, die 
interessante informatie verschafte omtrent het ontstaan van de burcht. 
Een wandeling op de binnenplaats en een bezoek aan de diverse gebouwen 
van de burcht, brachten ons terug in de tijd van de middeleeuwen. 

Tijdens de rondleiding kwamen we terecht boven op de burchtmuur, 
wat ons een fraai uitzicht bezorgde over het slotpark , het 
Bentheimerbos en de wijde vlakten van het Emsland. Bij helder weer kon 
men op Nederland kijken en Enschede zien liggen. 

Van het hoogste punt naar het laagste punt namelijk de kerker, 
kon iedereen een blik werpen in de 12 meter diepe put, waar in vroeger 
tijden de gevangenen alleen op water en brood werden bediend. 

In een van de hoofdgebouwen was een museum gevestigd met 
vondsten rond de burcht en schilderijen van de burcht. Tevens zagen 
wij dat ons vorstenhuis "Oranje" nauwe betrekkingen had met de bewo
ners van de burcht Bentheim. Fotomateriaal van Koningin Emma, Koningin 
Wilhelmina en Koningin Juliana was talrijk aanwezig. 

Momenteel bewonen er twee generaties de burcht, de huidige eige
naar woont op het hoofdgedeelte, terwijl zijn neef (de erfgenaam) ook 
op de burcht woont en wel aan de zijvleugel. 

Aan het eind van de rondleiding werd nog een bezoek gebracht aan 
de Katharinenkirche, die als burchtkapel fungeerde. Te zien waren tal
rijke in steen gehouwen werken uit Bentheimer zandsteen uit verschil
lende periodes. 

Hierna werd er een uurtje gepauzeerd, onder genot van een kopje 
koffie en/of een wandeling door het slotpark. 

Om 14.30 uur bezocht de groep het Kreismuseum van Bentheim. In 
dit museum kon men van alles vinden op het gebied van stenen en de ge
schiedenis van het ontstaan van onze aarde. Verder was te bezichtigen 
een model van een boortoren en in kaart gebrachte gebieden van olie en 
gaswinning in het gebied rond Bentheim. In dit museum waren tevens on
dergebracht diverse werktuigen, die gebruikt waren bij het zoeken naar 
olie en gas. 

Met het doorlopen van het laatste gedeelte door dit museum, o.a. 
een oud gedeelte van een Bentheimer boerderij werd deze boeiende dag 
afgesloten en werd door onze voorzitter, dhr. A.C.Vos iedereen bedankt 
voor de belangstelling en wenste een ieder een goede tocht naar huis 
terug. 

Th. Hulshof. 

DE BURCHT 

(een kort historisch overzicht) 

Voor het eerst vermeldt, volgens oorkonde in 1116; 
Annalisto Saxo bevindt zich een bericht over de verwoesting 
burcht door Lothar van Saksen. 

In de 
van de 

We betreden de burcht door de benedenpoort: een tongewelf uit de 
l2e eeuw. In de inrijpoort rechts en links een dichtgemetselde deur. 
In de muren ver schillende tekens-kruizen, wielen, heksenvoet , 
Christusmonogram (IHSV). Boven het gewelf de vroeger als rechtszaal 
van het hof gebruikte bovenverdieping uit de latere tijd. (oorkonde 
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van 9 november 1524) . 
We klimmen verder bergopwaarts door de slottuin : In de noordmuur 

bevindt zich de uitvalpoort, die direct in het slot park leidt. Voor 
ons de toren van de Katharinekapel , die boven het oorspronkel i jke 
laat-romaanse , vierkante koor gebouwd is . Tussen de toren aan de 
rechterkanten de links tegenoverliggende muur , de zgn . "Bögelbahn" 
bevond zich vroeger de bi nnenpoort, die in 1795 door de Fransen werd 
verwoest . 

We komen nu bij de hoofdpoort , wiens tongewelf uit de laat- ro
maanse tijd , de prachtige fassade van de bovenverdieping uit de 
Renaissance stamt . 

Nu bevinden wij ons op het bovenste bur cht plein : rechtuit valt 
onze blik op de Kroonburcht , zo genoemd naar de opbouw der 
schoorstenen uit zandsteen in de vorm van gravenkronen . Het tot in de 
romaanse tijd terugdaterende bouwwerk verkreeg tegen het einde van de 
vorige eeuw (ca 1880) zijn nieuw-gothisch uiterlijk . Hier bevinden 
zich de privé vertrekken van de vorstelijke familie . O. a . ook de 
Ridderzaal en de zgn . Ernst August kamers . De Kroonburcht is niet 
toegankelijk . 

Boven over de burchtmuur en de hoofdpoort bereiken wij de 
Kruittoren : Dit kolossale bouwwerk uit de tijd van het ontstaan van 
het burchtcomplex is na een periode van voortschrijdend verval rond de 
wisseling van de 15e naar de 16e eeuw, door graaf Everwijn 11 weer 
hersteld . De eens spitse hoektorentjes kregen hun huidige vorm , net 
als de andere kleine torentjes in de burchtmuur . Dit vanaf het einde 
van de 18e eeuw . In de toren bevindt zich het met legenden omweven 
burchtverleden . 

Nadat wij een trap zijn afgegaan in westelijke richting zien we 
rechts de beroemde "Herrgott van Bentheim" • Dit plastiek van steen 
uit de 11e eeuw is wel "n van de oudste christusafbeeldingen in het 
noorden van Duitsland . Zij toont Christus in typisch romaanse, 
opgerichte houding met overblijfselen uit het heidense tijdperk der 
Saksen . 

Nadat we over nog een trap weer op het burchtplein zlJn 
aangekomen, gaan we naar het nieuwe woonhuis, het jongste gebouw van 
de burcht, gebouwd volgens ontwerpen van de bouwmeester Schlaun,voor
bij . Beneden bevonden zich vroeger de paardestallen, op de tussenver
dieping_(Mezzanin) de kamers van de dienstboden en op de bovenver
dieping de woonruimtes van de heer des huizes met een prachtige 
ligging op het zuiden . 

Intussen hebben we de ingang tot de ronde toren bereikt : Dit is 
net als de Kruittoren een zeer oud bouwwerk, dat vroeger eveneens ver
dedigingsdoeleinden diende. De toren heeft eveneens rond de wisseling 
van de 15e en 16e eeuw een vernieuwing ondergaan . Door het uitbouwen 
van woonruimte op de bovenste verdieping uit puur tactische betekenis . 

Op de benedenverdieping (de zgn . Paardemolen) en kelderverdieping 
(de zgn . Pi jnigkamer) . Beide verdiepingen zijn als geschutstellingen 
uitgebouwd, die gedeeltelijk eigen schoorstenen voor de kruitdamp 
hebben . De bovenste stelling diende tegelijkertijd als voorraadkamer 
en om koren te verwerken . In de benedenverdieping werden volgens over
levering ook "pijnlijke verhoren" afgenomen . 

De Katharinenkirche gaat terug naar het begin van de 16e eeuw . 
Rond 1600 moesten de romaanse vormen wijken voor gotische . In de 
zestiger jaren van deze eeuw kreeg de kerk een restauratie . Een houten 
galerij werd bijgebouwd . Vanaf 1415 burchtkapel , werd de kerk in 
1544 Luthers . Vanaf 1767 niet langer meer gebruikt als kerk . Sinds de 
laatste restauratie wordt het gebouw gebruikt als museum . Opmerkelijk 
zijn de uit Bentheimerzandsteen gehouwen werken . 
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Onderstaande tekst, waarvan afschrift i n het bezit van de 
redactie van \1het Hoenderboomn,tijdschrift van de Oudheidkundige 
Vereniging HZ miel1e\, '~Jerd beschikbaar gesteld aan de redactie van "De 
Lichte Voor delU, periodi ek van de Veren ioing voor Oudheidkunde te 
Lichtenvoorde. . - 0 

Vergadering van de n Raad der ge~meente Lichtemroorde op Zaterdag 
21 Juli 1934, des voormiddags kl>J8Ttover negen. 

Voorzitter, A.J. van de Laar, bu rgemeester. 
Secretaris. B" L . A. 1'1 . V'21dman, '"marnemend . 
Aanwezig de leden J . iLHulshof, B"~Jo pereis, J ,Doppen, H.G. HuIshof, 
B.G.Doppen, H.A. Boekelder , A.Ravesloo t , J.A.de Graaf , 
B. Hogenkamp 9 R Th , Liesting ? Je H ~ Gunnewijk, J" Eo. klein Gunnewiek, 
A. v < \ves t erhuis 0 

DE VOORZITTER opent de vergader i ng en spreekt 9 ter herinnering 
van het overli j den van Z.K.H . den Pr ins , de volgende rede ui t , welke 
door de leden staande wordt aanhoord : 

H\üe had kunne n vermoeden dat binnen een tijdsverloop van 4 
maanden het Koninklijk Huis en het: Nederlandsche Vol k zoozeer 
zouden worden beproef d 0

11 

npr ins Hen.drik is niet meer. 11 

HDit verscheiden is 'cragisch en ont roe r t door het onverwachte"' . 

V/Zoo U weet lag de arbe~id van den Prins il1 vJerken van 
menschl ieveldheidel1 opvoeding. TiJi j denken hier aan de 
padvinder organisatie; zlJn arbeid voor het reddingswezen en 
vooral z ijn arbeid voor het Nederlandsche Roode Kruis!V< 
IIIn zijn hoedanigheid a l s Voorzit ter van het Nederlandsche Raode 

Zijne Kruis bezocht Hij den 2 Juli 1927 deze gemeente om 
deelneming te betuigen in de ramp die de gemeente en hare 
inwoners had getroffen11

0 

!11k herinner mij, hoe Z , K.H. de stormrampslachtoffers moed 
e n vertromven tnsprak door toezeggingen tot herstel van de 
geleden schade. Hoe Z.K.1-L Zijn gemoedelijkheid ni et verloor ten 
huize van de familie G. E, Smeenk, D, l15., - toen de vrouw des 
huizes den Prins niet kende ~ Z oK. H. voor haar in postuur ging 
staan en vroeg of ZlJ hem nu kende en toen zulks nog niet 
het geval ViBS , Zijn hoed afzette en Zijn vraag herhaalde . Daar 
vrom! J .H .Smeenk, geb. Nahuis den Prins der Nederlanden nog niet 
herkende, maakt deze zichzelf bekend." 

HVan dit voorval had ZoK.H . veel genoegen en de Prins 
uitte Zijn venwndering tegenover mlJ dat , ondanks de 
talloze beeltenissen in verschillende illustraties, er toch nog 
personen \lierden gevonden, die Hem, den Prins op het eerste gezicht 
niet herkenden". 

!l~vaar verschillende dagbladen dikvdjls de vriendelijk e en 
tegemoetkomende persoon van Prins Hendrik naar voren brengen , 
meen ik dit s "taalt j e van gemoedelijkheid, dat ik zelf heb 
bijge1floond, n i et langer aan de vergetelheid te moeten 
onttrekken"'. 

"Zijn nagedachtenis bli jve bt j ons i n hooge eer e l! . 
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BOUW VAN HET EERSTE GEMEENTEHUIS 

In 1880 werd de eerste steen gelegd voor het gemeentehuis aan 
de voormalige Keistraat, thans Raadhuisstraat. De voormalige behuizing 
aan de Korte Rapenburgerstraat bleek te klein te zijn . 

Burgemeester J.A . van Basten Batenburg stelde de nieuwbouw 
van een gemeentehuis voor samen met een woning voor de plaatselijke 
huisarts . 

In de notulen van de gemeenteraad van april 1880 wordt nader 
omschreven hoe men dacht een en ander te realiseren . 

"Een gemeentehuis en eener woning voor den gemeentegeneesheer, 
op een perceel uitmakende het zuid-oostelijk einde daarvan ge
legen op de Burger Esch voor het einde der Keistraat, aan den 
Kunstweg naar Varsscheveld en zulks voor de somma van f 2200,
Dit bedrag had betrekking op de aankoop van de grond . 
Grond, die eigendom was van A. A. M. ten Bosch. 
De bouw werd uitgevoerd door aannemer Siebelder voor de somma 
van f 7200 . - Hiermee vergeleken was de grond vrij duur . 
Voor de inrichting van het gemeentehuis werd f 2300, - beschik
baar gesteld . 
Aan Gedeputeerde Staten werd op 26 juli 1880 toestemming 
gevraagd , die reeds op 4 augustus 1880 verleend werd . 
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RESTAURATIE VAN HET GEMEENTEHUIS in 1905 

Dat de zorg voor een in goede staat verkerend gemeentehuis de 
steeds weer terugkerende zorg van onze vroede vaderen heeft, blijkt 
uit meerdere gemeenteraadsverslagen in de loop van deze 20e eeuw . 

Het volgende verslag uit 1905 geeft ons een indruk van de be
raadslagingen aan het begin van deze eeuw . 

---------------~---~--=-=--=---=------==~~ ( 

9~ ~ anno 1900 

Als punt 3a op de agende van de gemeenteraadsvergadering van 5 
september 1905 staat vermeldt : "Vernieuwing en Verbouwing van het 
gemeentehuis" . 

---"De Voorzitter zegt, dat zoo als op het convocatiebiljet is 
vermeld,ook aan de orde is : "de verbouwing van het gemeentehuis" . 
Hij twijfelt niet . of de heer en zullen het wel met hem eens zijn, dat 
deze verbouwing noodzakelijk is . Het komt hem echter gewenscht voor, 
die noodzakelijkheid nader aan te toonen , waarom spreker voor de ver
bouwing de navolgende redenen wenscht aan te voeren : 

a . de slechte toestand van het dak; deze is van dien aard, dat 
algeheele vernieuwing noodig is. 

b . de trap voor het gemeentehuis dient opnieuw gemetseld te 
worden, wijl de steenen dreigen los te gaan . En speciaal 
wijl de leuning zóó los zit, dat ze gemakkelijk omver 
gedrukt kan worden . Hetgeen vooral voor kinderen, die de 
trap dikwijls als speelplaats gebruiken,gevaarlijk is . 

c . tengevolge van het verzakken van de trap loopt de regen er 
langs en maakt de muur der Ontvangerskamer geheel vochtig . 

d. de gevangenissen voldoen niet aan de gegeven voorschriften 
en moeten daarom geheel worden veranderd . 

e . het is niet gewenscht, dat het geheele archief op de Secre
tarie bewaard blijft; daarvoor is eene afzonderlijke kamer 
noodig, wijl de stukken ter Secretarie te veel door het 
stof te lijden hebben . En dit vooral voor die stukken , 
welke jaren lang moeten bewaard blijven , hoogst nadeelig 
is . 
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De Voorzitter zegt dit punt met den architect te hebben 
besproken en deze zorg zou dragen, dat geen ernstige stoornis in die 
werkzaamheden zou voorkomen. Mocht intusschen soms eenige dagen van de 
dokterswoning gebruik moeten worden gemaakt, dan zal dit misschien met 
den huurder wel gevonden kunnen worden. 

--------De discussie wordt op een extra gemeenteraadsvergadering dd. 
22 september 1905 voortgezet.----------

Op uitnodiging van den Voorzitter, woont den heer J.J.Post, 
architect te Winterswijk deze vergadering bij. 

De Voorzitter zegt, dat zooals de heeren uit de 
convocatie-biljetten gezien hebben, krachtens art.42 der gemeentewet 
eene spoed eischende vergadering is belegd met het oog op de 
aanbesteede verbouwing van het Gemeentehuis. Burgemeester en 
Wethouders achten het wenschelijk, dat tot deze verbouwing zoo spoedig 
mogelijk wordt overgegaan, waarom de voorgeschreven termijn voor de 
verzending der biljetten niet in acht genomen kan worden. 

Spreker deelt thans den uitslag der aanbesteding mede en zegt, 
dat mitsdien de laagste inschrijver is: J.M.te Dorshorst, alhier, voor 
de som van f 3800,- De eerste begrooting was f 2800.-jzoodat dus thans 
f 1000,-hooger is ingeschreven, hetgeen echter hoofdzakelijk het 
gevolg is van de inrichting der benedenverdieping tot 
concierge-woning. Van meerder schilderwerk, het onderzoeken en opnieuw 
aanbreng-en van den bliksemafleider enz. 

Met het oog hierop vermeenden Burgemeester en Wethouders goed 
te doen vóór de eventueele gunning het gevoelen van den Raad te 
vernemen. Nog wijst spreker erop, dat de klok van het postkantoor, 
waaraan het publiek thans weinig heeft, in den nieuwen voorgevel van 
het Gemeentehuis zal worden overgebracht, hetgeen ook verhooging der 
uitgaven mede brengt. 

Volgens de thans door den architect Post gemaakte begrooting 
is de laagste aanneemsom ruim f 200,- beneden de raming. Rekent men 
verder, dat de woning aan huur ca f 60,- zal kunnen opbrengen, dan 
wordt mitsdien van een kapitaal van f 1500,- à 4 % rente getrokken. 
Zodat de verbouwing nog slechts f 2300,- kost. 

Namens Burgemeester en Wethouders wenscht Spreker op grond van 
een en ander voor te stellen, aan den laagsten inschrijver het werk te 
gunnen. 

De heer H.F.J.Hulshof vraagt, of het platte dak wel goed zal 
staan: naar zijn oordeel lijkt het min of meer gedrukt. 

De architect (wien het woord verleend wordt) zegt, dat platte 
daken het nieuwste is van hetgeen tegenwoordig gebouwd wordt. Ook uit 
een oogpunt van sierlijkheid is door hem op de teekening een plat dak 
aangegeven. 

De voorzitter zegt, dat naar zijne meening als gevolg van de 
ballustrade en het "torentje" in het midden van dien gevel het platte 
dak niet te zeer in het oog valt. Volgens de teekening staat het z.i. 
zeer goed. Doch gewoonlijk is de teekening mooier dan de 
werkelijk-heid. De heer H.F.J • Hulshof zou nog aan eene "rechte" stoep 
voor het gemeentehuis de voorkeur gegeven hebben. Wat het platte 
dak betreft, hij heeft meerdere malen woningen met dergelijke daken 
gezien, doch kan ze niet mooi vinden. 

Op verzoek van den Voorzitter geeft de heer Post nog eenige 
nadere inlichtingen, waarna met algemene stemmen besloten wordt 
Bur-gemeester en Wethouders te machtigen, de verbouwing van het 
gemeentehuis overeenkomstig het bestek en de teekening te gunnen aan 
J.M. te Dorsthorst, timmerman alhier voor de som van f 3800,-
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door H.Kruip, Aalten. 

Nadat Lichtenvoorde aanvankelijk een Rent ambt van Borculo 1/!BS 

werd het in het jaar 1616 een zelfstandige Heerli j kheid. Het had dus 
een eigen bestuur en gerechtigheid. 

Sinds het j aar 1628 was Heer George Ernst, graaf van 
Limburg-Bronkhorst eigenaar en I-leer van Lichtenvoorde en omdat hij 
vele bezittingen had bewoonde hij nooit het kasteel t e Licht envoorde. 
Hij verbleef s teeds op het Huis Wisch of op de Wildenborg. Het bestuur 
van de Heer li jkheid Lichtenvoorde liet hij over aan zijn 
Ambtsman/Richter l-Ienricus Baurman, die op het kasteel zijn arnbtshuis 
had. 

Het hui di ge Richtershuis was oorspronkeli j k het zgn. "Bouwhuysli 
of boerderij van het kasteel . Het werd r ond 1700 verbouwd en bewoond 
door de toenmalige Richter Christiaan Stumph en zijn vrouw Mar ia van 
Liemen, zoal s ook bl ijkt ui t hun wapensteen boven de deuringang. 

De Ambt sman/ Richter Henricus Baurman had te zorgen voor de 
goede gang van zaken e n binnen de Stad en in de Heerlijkheid en dat 
alles niet altijd geheel vlekkeloos verliep kunnen we opmaken ui t de 
K~CKESPRAECKEN, die van bovengenoemde jaren nog zijn beHaard 
gebleven. Hieruit krijgt me n een goede indruk van het leefpatroon der 
zgn . onderdanen en wat zijtvel of niet mocht en . Men moet hi erbij 
echter wel bedenken , dat de Reformatie pas in 1616 in Licht envoorde 
is i ngevoerd . En dat,ondanks dat de Heer tot de Nieuwe Leer overging, 
de bevol king van de Heerl i jkheid zeker voor 90% Rooms-Katholiek bl eef. 

Voor het bestuur van de Heerlijkheid werkte dit navenant. 
Want al l e ambten, van hoog tot laag mochten alleen door Gereformeerden 
bezet worden. Dus was het voor de Ambtman/ Richter zeer moetlijk . 
Hij moest wel schipperen om de zaak in goede banen te leiden. ook al 
vanwege de oude gebruiken en gewoontes . 

Daarom kreeg hij ook via zijn Heer George Ernst steeds weer 
beve l en van het Hof te Arnhem om de Landsplacaten (verordeningen) 
beter na te komen. Geregeld klagen de Dominee en de Kerkmeesters bij 
het Hof te Arnhem, Hetgeen ook uit de ingekomen brieven van het Hof 
is te lezen en dan kreeg onze Ambtsman/Richter het 'Neer op zijn brood! 

Om een juist beeld te kunnen vormen van de stad 
Lichtenvoorde in die jaren moet men bedenken, dat de kern van 
Lichtenvoorde slechts 68 huizen had, ,vaarvan 14 onbewoond, 
zoals blijkt uit het verpondingsregister 1651. Zeer zeker 
veroor zaakt door het oorlogsgeweld. De oude Kapel stond er nog, want 
met de bouw van de huidige Hervormde Kerk '",erd eerst in 164·5 begonnen 
en uit diverse geschriften is te vernemen, dat de Kapel op deze plaats 
stond . 

Men stelle zich voor, dat de schoolmeester/koster na de Dienst 
bui ten tegen de kerkmuur op een bankj e of een grote steen stond, en 
naast zijn aankondigingen van verpachtingen en verkoop, den volke kond 
deed van zlJns Heren bevelen. Diegene, (ue niet in de kerk "varen 
konden dit lezen van een plakkaat dat opgehangen ' .... as bij het Ambtshuis 
en die niet konden lezen moesten het hebben van V7Zegt het voort n , En 
dat waren de meesten!" 
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Uit de Jr.ERCKE~rRAECKEN heb ik een keuze moetEn maken, Vlant vele 
van deze vallen in herhaling 0 Zeker wegens het niet opvol gen van IS 

Heren bevelen. Ten a a nzien van de laatste brief valt n og op te 
merken, dat deze brief van George Ernst Graff zu Lymborg persoonl ijk 
gericht is aan de Ambt.man/Rich ter Henricus Baunnan om toch goede 
'toezicht te houden over de Zondagsviering" Di t in verba nd met de 
Landsplaka:ten, ui t gegeVèl1 door het Hof te Ar nhem " (nr. 17) 

._-;--~~.~~~---~--~-----

Ede-IbJ2.-óLen BeIliUl/7.dt dJ2. RodJ2. VC!Jl f!~'-J2./'J2iLI 
UlL~.e/U2.n AmJLtmeLrL tot UchLenvo OfLCl:z , 

i' t VVL~OJ2.ck.t2.n. van cLie onr.hvLdOJ1J2rLy naeck.J2J7Jle /lJ2.t 
luat fly onAZ ingevolge varL U. Ed. -6cJVl-yuen/j neLe 
geacCOfLCl1ZJ2/dp ,~ da:L aLf!e f2..XCêQ/J!2J2 en petulemLien 
UVIIllydt . Di R.../)-dve en eiJl.1e a1Lg&WugJ2JL ÇocLeA 
tJ -ilr.ieJVlo/z-gh den 15 J2. JalLuWLy 7638 . 

u.Ed. Htlecf-io~Le 

f1A.2 

v 0 geJUZenA chjJ2-Len; 
oi!de gewollrJ7.-C-d 
gwrtzüeh tt!o/zd-0"L 
huJ2dJZ ILev.eLeiî , 

---LtUL /)pfzGLCLll_ .& . .evü~l.. van Syn Ç/LCiR.IIL ÇnaecLe WO/LderL CWJZ deóe-6 
HmfLt,:) inge/)eL!Znen LuaU e J7Jl/;,;(jLLck gJ2bJO~'L/Jc,~ouwl fLuyLm VO/Lg12Il.oJ?JTU2l?. 
~-Lc/-d-igung gelL/2JL t Of0tl van cLie Venen Hw doen a-:lüeiLerL noCJ'l ocJ" ahn 
ailde/wIL genen to·I/-Ilp op d ,Le Ven!2Jl .&.uy-ten ve/zkiLcgencn cOIL/Jen:c" VlO 
vJV7Jcoeplzn , UpJi dJ2./JfVlJL yeJ71emu UIL con/UzwUe docndJ2.epl-Lnden. wO/1.dep /)CJl.JZ 
n-Lcfd~ euLu!-Ln den l..Ofll J.1 lY2JLKeu/wn" mao.A 0 177P.J.:l.e i n poe/I L'J-Ll eLe-sz He.vcen 
gU.e:t-t-irLdV2 uVLtaLten /5yn~ LuaAnae /JicJ2 0LrL jed cJ/Jz, om /5ynen.. ~cJweLen VLO 
veJI,'llyden, /Jal!J! hJ!lJJ{en Uw /2egu1iJ2fU2IL . 
SignaL LicJvJ>.IWOO/Lde 412 )uly 1640, 

UUl J2Cl/Jt VWI Syn ynaeIP., ÇnaedE1 

D_L-eN2/J /l .. miJ,~j Inge-1etenEIL MVLCLen ndL.j de-1J2J2 wcuu. e/ifL/Jtly ck 
V,Vil!lae.t1 lLu2Jun den {ydt vane.e.'L !1aerd CL cLa:Lo dJ2.-1e/J cLie /(e,'LcJ~ wW gJ2J7Z!2-ÎJLe 
WJ2.gen de-1.en fLePJZLicl112il dvz.g.'2./Jtcddt lJw maecJ~en u.rzd wedt:>-.JLum Hw 
fLePWU-VLJ2JL,. damit d~ef..vJ2. /JondJvL eenigJ2. op/~)!)/wecJ<.e kon.ruzJL Me.lLden .. 
ge/J,AwckL Sollen OJ7Llfvl./J-ln/) diJ2. ong&w.'Warruen toll dJ2./Jz HJ'JVU2II. dJ2.u®Uo 
iJtIl..fZ/) ongehOflJJW1l&6 halven ge/JiAallt w.!V1.d...1ZJLJ bJaAnae /JiC/1 iV2J2 jedvèJ OITl 
-6ynen /JcJurd.e Hw v eIUllyderLI kan fU2g~JI... 
Signa-t Uch:teiWOO/if1e, 9 HugU/JU 7640, 

Her!.//- . Bau/Uizclnp RJ .. ciJ:_VL 

nn, 4. 
/leAO dag0Ux/j g.elc/!..aegt wo//-cli aveA. cLUz g.rwte urJuzJllen, cLie Lt!eJ!ck.e 

.... ,1 L .. IJ _ L .t 1 ' , _ L'J 1 1 f) M " () I 
LUJt-Lk!IL gep-LecnX .vJ.enaNL Jrv..;L .óC!LClLU2J?. v an .i2J2iL iCOfllJiVZP&-en 16.fL~gCilll.h. mUL 

B _·': __ 'J , d ,. IJ ... ' '/, I L .t.t... ' 
/~" O.t2JULf2 /UiR tlLeden quan ... /JqU-LL ~LgeeiV'J!-n /JCJLOUJ"H, om da-fj7Ji2.ede 

cLiR vO/LgaendJ2. atlplU2.-6ZLll2gh ü'l.1ie -1ehedJ:..ingJ2JL vxd_ ~chyn~ i.ho geven . [Jam.J1 
dcm dê6dvJ2. ongenegetfJu2-d .t' .el?.J?J7J?wJ'2-l mogJ2. woJUL.e.n allgJ2.-1C1~attetJ WOJîdl, 
al1 .. e illg.e/J.et.eruzn -6ond.en Oit..deIwC/U2-U:li wa..IU .vm/J-I.ücks -Ky .t2PJL po.ene .{oLuI 
HeJZ/'LI2IL gud?indv?." Jlevoh .. i!erL geen l1/WydJ2.gCJJ?lfd. wui f].pJLydt in.. J t cmJ·corwvJW 
OWL WJ2.gfLgaPJL i:..ho fLeJ!CL/;Len ... J op Le. /wlcLvLJ V·W /Jcha..üen oeLen doen 

/J c/wLterL.~ 
UeJL&..eLud.e 

no,eh oek lJ2JL eUl-ó1en van /ju1x RPJuge /WJ2fw {ho i!..o/)ze,'l~ Peij 
van cLi-V:Jel.vJ2.,r getL<:jde dan ode dJ2JL f,JLÜecÛgC!JT!J3.. .en iZJcllydt ten 
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op/J~Lcidx- varUt-UZrL a.en nicld/J /JOLWL g12V0Lj cLiILI2.Wz.l.--i~jd<- OdJZJL 
-LncUJiRctdijc!c, ond.JVL COTTlJizwuccdi12 van wLfLi.--:Llzail-e po,zn, WO..-Vl 
--61C/1 een .:/.2L-L.:zJL 0172 /!JytL.f2tl ~)ClLCLCLf2JL J.,t vlvun,yd!211. fJZag/l /lJ2.Çju..!LLeJLf2J1.>! 

SignILl.- L_icfvf..;zrLuoo/'ul.e 15 ILu[lLL/),U 1 Ó 4~O <I 

lierl/L. BCLlf/Unan, lL.i.du'JvL 
~ 

ll/l" ) 

Af ,:)0 lP.-en Dl dlVl~ daet .e~zILt:rlf.:LtJ dcd cLil2 l!.OJZ/i--72/)0W.l2ll lvzttJ2rl.ó oterL-0J 
VOOJl:u, VWZIL ludli .G.y amznt Wed ordyde..n ir~ZeJLL[.e.c/d Lmd ..LiL gl212IL 

K.ehovdyeken. acid gênolu11-eJl !;)tZA..cL'2n; wl2/)hcdven dan Licid./dy d{. C!Y~2IL-eey 
onheyi2. und uylJ!/I./Jien v/VLda./1.l/!. den IngtZ./Jei0'1.e.n ïiwCJll . ..e ord/:;ia.enJ lulZ./LClen 
mitLf) rl12/)AZI1. lvaL /VLn/J;UZyc:Jc aLte .LnwohrL.VU2rL gf21;JWv,cJwUlûd, Ry dJ2.rL av/zn:L 
g.e._en ot·en/J iJw -ó:Loeken urd op Havwil2dên, l..t:cfd und VU.e..rL ,6oda.n.e op.ó.ic.h/:_ 
iiw IWliJ.-en, dWU1Li2de de../J/VuUêgêr1. g.tZJZFL gêtaJuL i' lHz/wJadd.e.n, 

bh12 dan oek CLW ./JtgV>ê.Lm.e.n h..uz./u7z.ecLe v1VU7Za.eni WVlcLen gêen. 
gdagh, !/'.ykomp.61-ên oll- V1V1.gadvu.llLg.e.n DL wijn, UV/. OcbVL WLcUlcLewyn de/J 
avenf---6 nlw ruzgen LL/ûLên :Lho /Wl.cUZJ7.! ond1V1. wat /Jchyn UJI...cL dvc/Jce.€. J:L dcm ode 
J?Zod-L-Le g12daen wLd vO/Lgênohrnen tuo/Lden, 

Llnd .ifl !-~ ymG11L6 .Len contiLOIu...e dOêruie mo ch:Le wOiLdên .e,.e/!.LLJ?.Cien, 
.6aj!_~ aen dt2fl l~ VJ2JULeli./Li fwziJLen vyt!- goLtgu1dRJM und Vijl-!- mo.fJ.d.vL 
,hCW/VZêTL" l;JClR./Lna.e /J-l.c.h f2J0l -LecLv'-1 om aj2.J2.e onluzyJt./J VOiL Hw kOTlZJilelL und 
/Jyn0'1. .bul-I/J /Je/wde..n :t' V/VLmydtZILI ./jall h.eiJ..A..en :Lho JLl2gu-~ên, 
SJ_gna:t LI~cJdênvooflde den 24 JanUWLij 1641, 

1!f...eJvz., Bawwwn 

n.)'L() ij 

~-~~bJo!UiJ2n al.& Ingê/J.e:UzJv2J1 .d,'2/JeiL Hê12.J1.Li.cJl-ey:L IIULU, dtZ./Jf2II. aV/VU7lC!P1/J 
waLJi. /2fL!L.6L€ycie V07J7ZC!J2I1.-t IWJVLe Vej,-d<-07., /JO Lvail gij dag/u2- alóz naddeJ 01'1-

gêlwét otl ongêrllo:t nid .Uw .f-ae:Len i!OP0'L, ull.d in.lalJ..ê ymall.Lb ten 
conuwLLe do.e.nde i1.e/!.unden wo/ule, .J.>cd/2. n-Lei aUe-f.JL gehold.en /)yn, -lIL Luat 
j)oo I' ,. ~j 'I J ! , t I j-uegên Uf'JL man-LJ2Jl./Z.n CU-ê oCre mocr~_en gêa.a.en /Jynp IJJeaPJwm ~L v-Vl.go.ea.en, 

!7lWJL oc/<- gij d.e.n IiR .. VLê van .6ufcJ~ géteg,engei.:L und -in. COi?lJ_o/WL-L-IJz. van 
vtZA..f{oli dJ2 dato 29 f1a.y Î 6 40 attcLiLaC1~t tho raaeck_en 12J'2 .óCl~UJ!d/LcA ,ób!l1-; 
uJ0/2jma.e /J-i.ch .vzrL jedv7..p om t i getLê vlZ./dw..I2li t' vvul/J2yd12n" nun vOi&tan. kan_ 
!LI2gu.ilUzIIJ2n. 
Lich:Lenvoo/w-e 2012 f'1cvdy 164- Î ~ 

niL, 7 
Ail..e de../j.e..rL lvzvû.iclLêit Ingl2-6efJ!fU2n wvuJ.-en UUA Cb--607. wO.--U 

e/U'l/J:tLid<- gtZ..t!JO/Welwlllût ;)?/L Vehê i_ho .holder/. van wed uyi c{tZ./}z fle1V1.ên 
fandxn und BÜ/Jch_i oc.k vvUTlaerd ifvuz. 1uLf2CiJ2n mo /JJffLgeLen na.e. IJ...eiw/LI2nJ und 
/JW1.-6i.en. o-Cden g.eJMêdJ2J1.. nha op dP...n. Hllê-6ê Lichl.RIWOOIUL.e.. mo l!..eVtZJL.12n 
S chanzko/Ll-0'?-p LLnd yrrw~ :Len C.Ol1_:U1.wUe do_enrk J3J2twedJ2Jî WOfLd....e ott -6UJv5i..l2n 
..u?. clV>0'1 moc..hJ:J2 /Juijll1.hatllich .6yn, /JaJ!.f aen den ficvuz. VOR Wêgl2l-u:, iud 
Vf2JIJJ..O-iJ.. de da.to 17 flaij 1640 vtZ./dLeul've.t iuzJ!JLen :l:hJê12 goilgufden/J urz.d lvJê12 
mol.cL07.. hav12/IP.JLy Wiel Luêgl2l7. ong.eIW.MCLI2I7Z/} n/w dtZ./J flJ2J2/LtZIL qua linde..n 
gê/JDw/'-l-i WOiLclJ2Jî, wa.rz.!LCltZ. /J,Lc12 ,zin jedJVLp om cLi...eMdvê ;Uw v1V1.mydeft, /JoY.1 
hew.JL Hw /LêguLi.V? ... en, 
S ..I~g!Lat LiclliênvooJ1.de} 11 e A;nLt.t.W 1641 , 
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Het laatste over het stropen van wild . De Heer had 
zlJn Jacht- en Visserijrecht. Dit laatste recht 
Ruur-Ioosche Beek vanaf de Rentenierstraat tot het 
(Orriens) en natuurlijk de grachten van het kasteel . 

Opmerking redactie: 

namelijk 
van de 

Huinink . 

De Richter Henricus Baurman (Beerman) is begraven in de 
N.H.Kerk op het koor voor de preekstoel in 1647 . 

Een heel wd hc){zkj.e wn ck VOJZl\.l2lV:r1Wl.ld, ZC>2Û> heL .e/L rrziMcfU.rzn uxd 
1.X2-& ~ jCl/1QJL he.tz/i- ~ He:t lYWegert-e kinde/l/-wpjv/' 
p~j/) ~ ~ma1.en ~ 

KATTENHAGE WERD VARKENSMARKT 

Wist U, dat St . Anthonius "met het varken" de patroonheilige van 
Lichtenvoorde is? Adellijke heren "benoemden" hem lang geleden als 
zodanig, omdat zij wisten, dat de heilige van deftige afkomst was. Met 
de Varkensmarkt heeft dit gegeven overigens niets van doen . 
Pas in de negentiende eeuw werd deze naam aan het plein gegeven, omdat 
er wekelijks een levendige handel in varkens werd gedreven . Op een 
plattegrond van 1832 wordt dit deel van de Heerlijckheid Lichtenvoorde 
aangeduid met Kattenhage en Kattenhagenschestraat . Die naam herinnerde 
aan het feit, dat de stad ooit een veste was met rondom 
verdedigingswerken. Een "kat" is het onderste stuk van een kanon en 
"hage" wil zoveel zeggen als "omtuind" of "afgegrensd". Op deze plek was 
vroeger de artillerie paraat om de "stad" tegen mogelijke vijanden te 
verdedigen. Waarschijnlijk uit onbegrip voor de betekenis van het woord 
Kattenhage werd de naam veranderd in Varkensmarkt. Op de tekening ziet 
men het café annex kruidenier van Meekes, en de paardestal tijdens 
marktdagen . Iets meer naar achteren de smidse van te Dorsthorst . 
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DE ONDERWIJZERS TE LICHTENVOORDE 
in de periode van 1630-1750 

door Raymond Boekelder 

De oudst bekende schoolmeester en tevens gerichtschrijver van 
Lichtenvoorde is Henric Kemner . Rond 1630 was hij gehuwd met Arndeken 
ten Bokeler en in 1631 werd vermeld, dat hij als schoolmeester voor 
een geheel jaar een " gage" van f 75,-ontving . 

Van een stuk land aan het Weel gelegen ontving hij "de garve" . 
Dit land was 1 molder "geseys" groot. 

Zijn dochter Anneken Kemners huwde Klaes Raeben en zijn zoon was 
Albert Kemner . 

Naast Kemner vinden we Hermannus Nepus als schoolmeester te 
Lichtenvoorde, die rond 1647 overleed . 

In 1650 was Willem Jansen Berckelaer schoolmeester in 
Lichtenvoorde . Hij was gehuwd met een vrouw uit Doetinchem . In 1656 
deed zijn dochter, genaamd Anneken Willemsen "haere beliedenisse" en 
werd zij als lidmaat "der kercke tot Lichtenvoorde" genoteerd . Zij was 
"küeckenmeit te TerBorgh"en huwde op 13 October 1661 met Joost 
Hendrick Jungst "kock tot Oy", zoon van wijlen Jan Jungst, burger tot 
Siegen. 

Op 28 november 1658 werd opgetekend, dat de schoolmeester Willem 
Jansen Berckelaer op huize Tongerlo "nog andere vremde kinder in het 
Duits soude onderhouden". In 1666 moest hij zijn schooldienst 
verlaten, waardoor hij in grote armoede verviel. 

In 1659 kwam schoolmeester Gerhard Harde van 't Tolhuys naar 
Lichtenvoorde en vestigde zich als "peadagoge" op het huis Tongerlo en 
"naederhandt in de buerschap bij Winterswijck". Gerrit Harde huwde op 
6 Augustus 1795 met Anneke Willinck uit Winterswijk en overleed vóór 
1677 . Anneke hertrouwde in 1681 Jan Sillevolt, zoon van Sent 
Sillevolt. 

In 1679 werd Johan van Leeuwen als schoolmeester te Lichtenvoorde 
vermeld. Hij was gehuwd met Jenneken Damen . Zijn dochter Sybilla van 

Leeuwen huwde op 6 april 1704 met Derck Rutten zoon van Jan Rutten van 
's Heerenberg. 

Zijn zoon Damianus van Leeuwen werd eveneens schoolmeester in 
Lichtenvoorde en was tevens koster . Hij huwde op 4 september 1707 Anna 
Catharina Nackhof, dochter van Anthoni Nackhof van Wesel . Zij hadden 
een dochter Anna Catharina (genoemd naar de moeder), die in 1746 huwde 
met Severijn Hesselink, schoolmeester kerckmeester en koster te 
Lichtenvoorde . 

Severijn was zoon van Roelof 
Magdalena Sternenborgh. Hij was 
Hesselink, die wachtmeester was van 

De schoolmeester woonden in 
aan de Varkensmarkt. 

Hesselink van Amsterdam en Maria 
genoemd naar zijn opa Severijn 
de erfprins van Hessen Cassel. 
het z . g. meestershuis, een pand 

Damianus van Leeuwen bewoonde van 1731 tot 1734 het Bouwhuis in 
Lichtenvoorde. Het Bouwhuis was altijd door de heren en vrouwen van 
Lichtenvoorde en hun rentmeesters en dienaren gebruikt . Het werd 
bewoond door rentmeester Peter Bruinink, zoon van Hendrick, die op 16 
november 1684 Willemina Verwit huwde . Na het overlijden van zijn vrouw 
trouwde hij voor de tweede maal in 1692 met Helena Huyninck, dochter 
van Berent Huyninck, burgemeester van Lichtenvoorde. 

Vervolgens werd het Bouwhuis bewoond door de secretaris Hophen. 
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Na,. 73 1 door schoolmeester Dalni anus van Leeu'vJen en i n 1735/ 
1736 door Christiaan Silvold . 

Van 1755 tot 1757 werd het door de houtvesters en jagers van de 
heer van Lichtenvoorde gebru i kt. 

DaaI'na bran.dde het Bouwhuis a f . 

{Overzicht schoolmeesters te Lichtenvoorde 

Henr ic Kellmer 
Hermamms Nepus 
Willem Jansen Berckelaer 
Gerbard Harde 
J ohan van Leemv2n 
Dami anus van Leemt/en 
Severijn Hesselinek 

Naschrift: 

1631 
16~7 
1650- 1666 op huize Tongerlo 
1659 op huize Tongerlo 
1679 
1707 
1746 

koster 
Zie ook voor het samengaan van de f unctie schoolmeest e r / 
Inven~t.aris van de archieven van de hervormde gemeente 

Lichtenvoorde door J.J.Seekles,1984 
pp .XXVI e ov . 

Re(L De Lichte Voorde" 

fjl/lf.1Ul/IR .. wn . 
. Let ook op Ael.. fJv7.Ltg[J/2tj'2.. op dR vo0!7fJ/l.ffldo 
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HET ZIEm<JENT IN DE Ti/mEDE HELFT DER 

ZESTIENDE EEUYJ 
door 

Dr . J.S. van Veen 

Over het recht van eigendom van deze streek, die deel s in de 
tegenwoordige gemeente, deels in Ruurlo l i gt, is meer dan één 
rechtstri jd geweest. Het is echter niet mijn doel daarop filer de 
aandacht 'ce vesti gen, maar alleen om iets mede te del en, aangaande 
de toest:and , waarin deze streek omstreeks het j aar 1572 verkeerde . 
Wij lezen daarover iets in het verzoekschrift van Lambert Noey, 
barbier van Alva, aan de landvoogd, waarin hij, mede uit naam van twee 
personen uit \Naalwi j k, verzoekt het Zieuvient voor de tijd van [;.0 jaar 
in pacht te mogen ontvangen. 

Vooraf zij nog ge,rezen op de verschi l lende vormen, waarin de 
naam der streek in verschil lende tijden voorkomt" En op de eerste 
lettergreep, di e m.i. een samentrekking is van SIDE dat is 
laaggelegen. vlij vinden o . a. Syemvede (1060), lt Synwyn (1339), 
dat Syewent (1l,70), de Zuywent (1516), 1 t Zeevan t (1535), den Zewent 
(1535 ) , de Sywande (l5Ll5),de Süd1dent(l550) , Suwent (1560)" Of wen d 
wan d met w a Tl d e dat in he-t mi ddelneder lands g ren s 
betekent, laat i k in het middeIL In het verzoeksc hrift des barbiers 
staat o.a. : 

"DaWL aan ZJt to.ekome.en -6D.J.k J!and-6 ! dat -lIL h.et lu2/1xogdom (jlZ..-lULe; 
de. /)tad q//.o.U -J~ ge.!Leg!2!l1 da~t z.Lch van lud CF..eve tot de 

rU2PJL-üjklw..ut 80/1.121.1.1.0 lUL:.dfu2jdJ we1.k l_arui doo//.gao.1L-6 iud. g-'LoLe Zytvird 
genoemd wo/l.Cl1, te//. g/1.oo.t:Le vem ongeveeA. .een rru.j 1., dal. QPA./:.ijd-6 een lLo-6 
.iA gJ2W.eQ./).t, ff.epJ2an.i JI~et J2J2J'L gJW.U h.oeve.e1lu2~id Rom.eR, rLÛ2. op l.M.t lXUL 

wijJ!eJL (1oALen vem RO/':/yJ2Jfl 0112 zijn omgelWW.iJ12J?- voo/I. de ILoLUû vCln zijn h.ll--L-6 
te 8/uzdevoo.d .en .tot ne.t fLaIJ<C!2!l varL cUz. daCl/L-to.e llenocligde d:.QJ7.PR, 
waa/uioo/L eLil. .(L0-6 ZOZeeJL J ___ 6 vf2/LrI ___ i.el.r:j, dat /secLVL-t de iLodem olw/Luc.h.J:JlaeuL 
.en WOE-6.t .L/> gdrzJz-v.en, zodat nodL Z, (1. J noch d/2- ollZworuzruifz./'LJ cLL.e 1VL al.!) 
g.eTIZJ2k'JL-6chappe1ijk J2..ez.i-t gei0wik van pJ!aw:..en te maJ-uzn., 1VL VOO/LCLe.e1 lUi 

k LlFUlJZli. lJLe/c/-c.en.y tenzij doo/1. g/wte ZOirJzJuuwunte dcd bul opdrwogt, a.V, 
wemnfZJ2JL zij 1VL lwn v.e.e in cLrUjven -en 1VL laag hout kapP!2!l! Luacuwem Z, (1 . 

-in het gPJlJ2R-t omvuzrd 40 gulcLen p.eA. jew/!. :UuzJd", 

(Vertc'1ling van de oorspronkelijke franse tekst) 

"Deze t oestand lfllor dCt veroorzaak t deels door de beken, die 
de imlOners van Grol en de heerlijkheid Lichtenvoorde in stand houden 
ten behoeve van hun Tdatermolens, waardoor deze s'creek gedurende het 
grootste dee l van het jaar onderwater s t aat. Doordat zij geen 
behoorlijke loop hebben. Hetgeen ook voor de omwonenden hoogst 
nadelig is. Noey en de zijnen zijn van oordeel, dat hierin kan worden 
voorzien en dat he-t land vruchtbaar kan worden gemaakt door het graven 
van een kanaal of waterleiding in de richting van de heerlijkheid 
Borculo. - (dus naar de Berkel)". 

Di t verzoek, dat tot niets heeft geleid, heeft aanleiding gegeven tot 
een uitvoerig onderzoek vanwege de Rekenkamer. Uit de betrekking 
daarop hebbende bescheidenvlil ik nog een en ander aantekenen, dat 
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lich t werpt op de aard van het Zieuwen t i n die ti j d en vroeger . Op een 
los blad l ezen wi j het vol gende : 

"Id g/Loo:te Zwu.ent i/:; movwchLLc.h .ende (ij2JL-6df2-e-v' hOfVL-6tachLLg (md 
1l.eg/LOI2.ic1..t2 hoogi.en) .endI2. oiek tom deI2.L6 g/LOI2.rÛarzJ: , -60ndfVL dat daIVL 
w.einic.h d.ey1.arzJ: iJme 1l.evond.en wo/Ldt, dan wl2.1. vl2.l2.1. 12.1.-6-6.en-6:Uwyck.en, 
l1J2Cl indil2.n mI2.n ~ch p/Louttyt dClR/Lvan -601.de wi1.1..en Ilill-.en, -6oil 
iMl2.1.vl2. mil g/Loot gl2.ft .ende ~ uytglZ./Lic.h:tet mo!2.:Len wo/Ld.en . 

L1n.d -6012.VfVL/L12. id vol2./L-6 . g/Loo:te Zuwl2.ni in 12.-6-612. (in 
goede -6taat) -6ofdl2. g~oc.ht wo/Ld.en, -60il.en vo~t dClR/Lop gl2.-612.i 
mo!2.:Len wo/Ld.en vol2.fl2. 12.1.-6-6.enpo~ .ende d~tt.en-6 VOI2.Û 
VI2./L-6c.h..eid.ene g/Lav.en gl2.maickt I2.ndI2. opgI2.WO/Lp.en wo/Ld.en, davzJ7lit id 
wa:Le/L -6yn.en volZ./Llganck Ilill-.en -6oude mOl2.g.en" • 

Aan een rapport van Mr . Gregori us van Dieve over de 
toestand van de domeinen in het jaar 1549 berustende in het archief 
der Gelderse Rekenkamer , worden de volgende bijzonderheden over 
Zieuwent ontleend : 

"~ hI2.m ( de waa/Ld :te ~) gl2.V/LaI2.ght na12. diI2. 
gl2.Ûg.enihl2.yt van dfVL voi/L;, . VfZ-en.en, hol2. g/Loo:te diI2.-6I2.1.VI2. wl2.1. Wal2./Ll2.; 
diI2. my -6l2.yde wl2.1. 3 U/L.en ga.en-6 l.angk .endl2. ~t, .c..at (~) 
mfZ-e/L dan min, -60ndfVL dat hy in I t zeJ-cI2./LR wi/:;:te hoevl2.l2.1., l2.nde dat 
hil2.tvl2.ft wa-6 wl2.1. -60 g/Loot". 

"éncLe heett my voi/L d ' iIVL-6:te ~12.-6.en (ij2JL g/Loot hietvl2.ft o~ 
el2.n haft my1.e wf2-egh-6 ge1.egl2.n van ~ na12. diI2. -6tadt 9/Loil, 
.c..eg..Lnn.encle, af-60C hy a1.tiit hadde gl2.hod, a.en fZ-en.en l.ang.en houyi.en 
pad, kl2.v l.l2.ndl2. nai/L (ij2JL ~chap, g.enarzJ: bJl2./L-6-6l2.tl2.ft, I2.ndI2. ZOI2. voi/Lt 
gal2.nde op (ij2JL hooghde na12. die VfZ-en.en t012., -6ondIVL dat hy zekIVL1.yd. 
wi-6:te :te -6l2.gg.en van dfVL vo~ 1l.epafinge andl2./L-6 dan na12. 
gol2.iduncken. I2.ndI2. van hoi/L.en -6l2.gg.en . Nol2.p.ende d.en VI2.n.en .e..ewf2-e-6 hy 
van v~ diI2. 1l.epafingl2., -6ondIVL dat wy d~y moc.ht.en COmml2.n, 
ovvz.mit-6 dat d.en g/Lont ZeIVL Wf2-eel\. .ende dat :te -6pal2.de in I t jaa/L 
wa-6" • 

"y.ev/Laaght, hol2. diepe dat on-6 heIVL.en dl2.-6 /{ey-6fVL-6 V(ij2JL12.n 
l.igg.en, -6l2.yde, zom ziin 1.ingdl2., mClR/L niet vl2.l2.1., (ij2JLige wat min, o el\. 
dl2. 1.ingdl2. van 3!z ott 4- vo!2.:Len diepe .ende ziin oel\. ~ge, mClR/L nyd 
VeI2.Û, die .c..adt (mI2.fVL) dan 7 vo!2.:Len diepe ziin." 

H Die tO/Lv.en, col7ll1ll2.l1.C1e van d.en v o-iJu> . V(ij2JL, Z--L--Ln wit:te 
tO/Lv.en, licht12. god, .ende .en ziin nyd -6012. god aL:, -6wadlZ. to/WI2.n, 
-6oedat a-6-6che dai.rz.van col7ll1ll2.l1.C1e, v1.ieg.en af...hd huy-6 dOfVL l2.nd.en 
dieru!n nyd wl2.1. in dIVL hIVL.en k OI2.ck.enH; 

Terwijl i n een instructie voor denzelfden van Dieve dd . 21 maart 
1556 CArch . Geld . Rekenk . afd . Charters no . 3e fo1.35) over het Zieuwent 
het volgende staat te lezen : 

HNyd wiidt van d.en voi/L;, . qu~ 1.eyt (ij2JL g/Loote 
p1.eel\.e MO 12. el\.-6 , -6012. wl2.!Jdl2. ZOI2. .c..o-6ch, g.enol2.mpt dat Ziidtw.endt, 
g/Loot (naedat mI2.n Vl2./L-6tad)in dIVL 1.inghdl2.n van (ij2JL my1.e .ende 
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nyd vf2-1?.l rrUn g~, dawwm cLLe VO/l.-6t, heA /{~ van égmoncLJ:., 
..in pOM.-6-6.uz g.ewl2R.--6t --w tot -6ynRJ2 -6ie/l.;lldach toe, -6oe ' t een.. 
qe1de/l.-6che g/l.ondt JA ,' encLe. den /wuc/;UuQ-6 e-6 mee-6t e1M..n .ende 
We/l.ve.nJwwut (wilgen) , o-id-c wilde ap p~, .ende --W een.. goede weyde 
om ~te.n dQe/l.op ie weyden". 

Ten slotte zij nog vermeld , dat in een rekening van 
het jaar 1475 van het Zieuwent sprake is van " eenen bussche ind 
broicke , gelegen tusschen Ruurlo ind Groll , lanck omtrent 111 
vierendeel van eenre mylen e nde breet omtr ent een halff myle". 

&n ou:L hW-çje })(ll2 ~ 
l-!eL WonL de achieflzi.Jde })(ll2 de huizen ann de 
I~ mddaariP,mmuil-de N.H./~ 

Van 1J.nk/., naaJ7.. ~ heL lu..U../.; })(ll2 ~ de 
~ H.B.l3uynink, .en de ~k!/1deM-J 
})(ll2~ 
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ARCHEOLOGIE I N LI CHTENVOORDE 

Op de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Oudheid
kunde te Lichtenvoorde op 20 maart 1990 is besloten tot oprichting van 
de Archeologische werkgroep Lichtenvoorde . 

Het belangrijkste doel van de werkgroep is de geschiedenis van 
Lichtenvoorde, die vaak alleen bekend is uit geschreven bronnen , te 
onderbouwen en eventueel zelfs aan te vullen door het onderzoeken van 
het bodemarchief . 

De bouwactiviteiten in en om de kom van Lichtenvoorde worden 
door de leden van de werkgroep , waar mogelijk, in de gaten gehouden . 
De werkgroep mag alleen dan in actie komen wanneer er sprake is van 
" bedreigd bodemarchief". (bedreigd door bouwactiviteiten) . Wanneer hier 
sprake van is moet er toestemming verkregen worden van de 
grondeigenaar en de provinciaal archeoloog van Gelderland . 

ACTIVITEITEN VAN DE A. W • L. IN 1990 

WAARNEMINGEN 
De werkgroep heeft een aantal bouwactiviteiten in Lichtenvoorde 

speciaal in de gaten gehouden . Deze waarnemingen hebben (nog) niet tot 
een opgraving geleid . 

- Dijkst raat . 
De bouw van het pand waarin bloemisterij Kuipers is gevestigd 
werd enige malen bezocht, omdat uit de kadastrale minuut van 
1832 blijkt, dat hier de beek liep, die de grachten van ' t Hof 
voedde . Het bleek, dat de riolering in de bedding van deze beek 
is gelegd . Hierdoor was de grond zo vergraven, dat verder 
onderzoek geen zin meer had . 

-Esstr aat . 
Tijdens de bouw van het woningcomplex aan de Esstraat werd een 
grond verkleuring aangetroffen . De funderingssleuf moest hier 
dieper uitgegraven worden . Uit nader onderzoek bleek , dat we 
hier te maken hadden met een oude sloot . 

-Oude Aaltenseweg . 
Van de provinciaal archeoloog ontvingen we een schrijven over 
een waarneming in een bouwput aan de Oude Aaltenseweg . Hier zijn 
grondsporen aangetroffen van palen en vlechtwerk . Drs . Hulst 
vroeg ons de aanliggende percelen in de gaten te houden . Bij het 
uitgraven van het terrein naast het betreffende perceel werden 
de grondsporen niet aangetroffen . 

-Rapenburgsestraat. 
Ook het terrein waar het pand van bakker Manschot stond aan de 
Rapenburgsestraat is onderzocht. Van aannemer Verhoeven kregen 
we toestemming een kleine proefopgraving te doen met als doel de 
put, die er vroeger gestaan moet hebben terug te vinden . De put 
werd niet teruggevonden . Wel troffen we fragmenten van tegel
tjes aan uit de 17e en 18e eeuw. Ook werd een muntje gevonden : 
1 silber groschen van het Grossherzogthum Sachsen uit 1840 . De 
bouwactiviteiten op dit terrein werden verder gevolgd. 

TONGERLO 
Begin Januari 1990 vindt er een globaal onderzoek op het terrein 

van de voormalige havezathe Tongerlo aan de G. J . Doorninkweg nr . 4 
plaats . We krijgen toestemming van de eigenaar, dhr . Wamelink, het ge
bied in kaart te brengen en hoogtemetingen te doen . Dit om de gracht, 
die om Tongerlo heeft gelegen d . m. v . grondboringenm te lokaliseren . De 
gracht is alleen ten zuiden van het huidige woonhuis nog niet terugge-
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vonden. Dit zal in de loop van de winter '90/ ' 91 gebeuren . Uit de bo
ringen blijkt, dat de gracht ongeveer 11 meter breed is geweest. De 
bodem werd aangetroffen op 1.50 meter diepte . 

De gegevens, die we op deze manier verzameld hebben komen eerder 
van pas dan we verwacht hadden. Op 18 oktober 1990 krijgen we een 
seintje , dat er een nieuwe kippenschuur gebouwd zal gaan worden. Een 
blik op de kaart leert, dat een nieuwe stal over de gracht komt te 
liggen . Dhr . Wamelink geeft ons de gelegenheid de gracht op te graven . 
Zaterdag 20 oktober gaat de eerste schop de grond in . Aan de hand van 
de gegevens verkregen uit de boringen wordt er een put uitgezet van 12 
meter lang en 2 meter breed . Het doel van de opgraving is het profiel 
van de gracht te vinden en de vondsten in te meten om zo tot een date
ring van de gracht te komen . De A. W. L. bestaat op dat moment uit 6 le
den . Ieder krijgt een put van 2 bij 2 meter onder zijn hoede . De put 
word t uitgegraven tot een diepte van 1 . 50 meter . Daar treffen we de 
bodem aan : een zwarte laag van gemiddeld 20 cm . dikte . Hierin bevinden 
zich resten van de begroeiing (riet e . d.), takken, eikels, en hazel
noten . Boven de bodem worden verschillende sliblagen aangetroffen. De 
vondsten van elke laag worden ingemeten om later in het profiel van 
de gracht te kunnen worden ingetekend . Er is geen beschoeiing 
aangetroffen . 

De vondsten bestaan vooral uit aardewerkscherven, wat glaswerk 
en slachtafval. Een leuke vondst is een groot gedeelte van een 
rood bakken aardewerken braadpan. De slijtage op de binnenkant van de 
pan wijst op een intensief gebruik . Ook waren de resten van de laatste 
(aangebrande) maaltijd nog in de pan aanwezig als een harde zwarte 
korst . Over de datering van de vondsten kan nog weinig gezegd worden; 
de resultaten van de opgraving moeten nog uitgewerkt worden. Het lijkt 
erop dat we materiaal hebben aangetroffen vanaf de 14e/1Se eeuw . 

RICHTERSHAGEN 
In september van dit jaar werd bekend, dat er plannen bestaan om 

een perceel aan de Richterslaan te bebouwen. Dit project staat bekend 
onder de naam "Richtershagen". 

Uit de kadastrale minuut van 1832 blijkt, dat op dit terrein een 
gracht heeft gelegen, die deel uitmaakte van het grachtenstelsel om 
het kasteel van Lichtenvoorde. 

In 1983 is tijdens rioleringswerkzaamheden op de Bleekwal ook een 
gedeelte van deze oude gracht doorsneden . Helaas was het toen niet mo
gelijk (vanwege de werkzaamheden) de exacte ligging, breedte en diepte 
vast te stellen . 

Enkele losse vondsten zijn te plaatsen in de 16e/17e eeuw . Een 
goede datering van de gracht is dit echter niet . 

Om een antwoord te krijgen op deze vragen zou het ideaal zijn 
wanneer een gedeelte van de gracht in alle rust zou kunnen worden op
gegraven. Dus voordat de bouw begint. 

Deze situatie doet zich op dit moment voor aan de Richterslaan . 
De bouwactiviteiten zullen pas in maart 1991 van start gaan . Omdat er 
bouwplannen zijn voor dit perceel is hier sprake van "bedreigd bodem
archief" . Volgens de Monumentenwet is dan een opgraving, met toestem
ming van de grondeigenaar en de provinciaal archeoloog geoorloofd. 

Aangezien de gemeente Lichtenvoorde eigenaar van het betreffende 
perceel is, is er, namens de Archeologische Werkgroep Lichtenvoorde, 
toestemming gevraagd voor een opgraving op het bedoelde terrein aan de 
Richterslaan . 

De toestemming van de gemeente en de provinciaal archeoloog werd 
verkregen en op zaterdag 10 november 1990 kon de opgraving beginnen . 
Omdat we ongeveer 5 maanden de tijd hebben is besloten de opgraving in 
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twee gedeeltes door te voeren.Omdat boringen op het terrein onmogelijk 
2]_ J I1 vanwege het vele pui n in de grond ,Tooest de gracht opgespoord 
worden met behul p van de kadastral e minuut uit 1832. Dat opspor en van 
de gracht en het bepalen op wel ke diepte de bodem zit, is het doel van 
de eerste opgraving. De firma Douw uit Li evelde stelde voor het 
verwi jderen van de bovenlaag een graafmachine beschikbaar. Er werd een 
put gegraven van 6 bi j 6 meter. De eerste 80 cm. bestaat voor namel ijk 
ui t puin . Het de graafmachine v/or t de opgravingsput op 1 meter diepte 
gebrachL Nu ','Ie het puin kviijt zijn kan er naar de bodem geboord 
worden. Die blijkt 2.20 meter onder het maaiveld te l iggen. Ook wordt 
de rand van de gracht aangetroffeno Het profiel wort getekend en er 
worden een aantal sleuven tot de bodem van de grach t uitgegraven. De 
vondsten zijn erg gemengd. Er wordt veel 1ge/20e eeuws materiaal 
gevonden, ook in de buurt van de bodem. 

Haar er zi j n ook scherven van steengoed (Jacoba-kan) en het zgn. 
Westerwald- aa rdewerk gevonden, die beduidend ouder zijn. 

Om 4 uur komt de graafmachine de put weer di chtschuiven . Zonder 
deze medewerking had de opgraving. gezien het puin en de di epte van de 
gr acht geen succes kunnen worden. 

Het t weede deel van de opgraving zal waarschijnli j k begin 1991 
pl aats vinden. De opgravingsput zal dan groter zi j n en ui t gediept wor
den tot 2 meter. Dan zal de bodem van de gracht verder onderzocht wor
den. Ook hier is een graaf machine onontbeerlijk. 

INVENTARISATIE 

De werkgroep is ook bezig met een iIlventarisatie van alle 
bodemvondsten, die in Licht envoorde gedaan zij n . Wij zouden het zeer 
op prlJs s-tellen deze vondsten -te documentl?ren en eventueel te 
fotograveren. Ook zouden wi j het zeer op prijs s tellen, dat men ons op 
de hoogte van bomvact iviteiten in Lichtenvoorde houdL U kunt hiervoor 
contact op opnemen met ondergetekende. 

Al met al mag gesteld worden , dat de Archeologische v.lerkgroep 
Lichtenvoorde in het oprichtingsjaar 1990 niet_ bepaald stil geze t en 
heeft. Hopenlijk zal dit de komende j aren ook ni et het geval zijn en 
zullen we op deze manier meer te weten komen over de geschi edenis van 
onze woonplaats. 

Namens de Archeologische vJerkgroep Li cht envoorde , 

Godfried Ni js 
Pastoor Sandersstraat 13 
7131 BT Lichtenvoorde 
tel.: 05443-76947 
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REGLEMENT WERKGROEP ARCHEOLOGIE van de VERENIGING VOOR 
OUDHEIDKUNDE te LICHTENVOORDE 

Artikel 1 

De werkgroep draagt de naam: archeologische werkgroep Lichten
voorde, heeft haar zetel te Lichtenvoorde en is onderdeel van de 
Vereniging voor Oudheidkunde te Lichtenvoorde. 

Artikel 2 
De werkgroep stelt zich ten doel het bevorderen van het 

archeologisch en historisch onderzoek in de ruimste zin des woords en 
aanvulling van de geschiedenis in het bijzonder betreffende Lichten
voorde . 

De werkgroep zal alleen die activiteiten bevorderen welke in 
overeenstemming zijn met de nederlandse wet- en regelgeving , met name 
de Monumentenwet . 

Artikel 3 

De bestuurlijke functies worden verricht door het bestuur van 
de Vereniging voor Oudheidkunde te Lichtenvoorde. 

Het contact tussen bestuur en de werkgroep zal onderhouden 
worden door een bestuurslid, die zitting heeft in de werkgroep . 

Artikel 4 

Elk jaar zal door de werkgroep een werkplan met begroting 
worden opgesteld, die wordt ingediend bij het bestuur . 

ArtikelS 

Leden van de werkgroep behoeven geen lid te zijn van de 
Vereniging voor Oudheidkunde te Lichtenvoorde, maar het wordt op prijs 
gesteld om zich als lid aan te melden. 

Artikel 6 

Onderzoeks resultaten en vondsten worden zoveel mogelijk aan 
het publiek getoond middels exposities . Verder woren deze gepubliceerd 
via de media . 

Artikel 7 

Bodemvondsten zijn eigendom van de Archeologische Werkgroep 
Lichtenvoorde, onderdeel van de Vereniging voor Oudheidkunde te 
Lichtenvoorde . 

Artikel 8 

Bij opheffing van de werkgroep blijven alle zaken eigendom van 
de Vereniging voor Oudheidkunde te Lichtenvoorde . 

Aldus opgemaakt en getekend te Lichtenvoorde dd . 10 okto'ber 
1990 . 

w.g. Voorzitter : A. J .Vos Secretaris : Th . A. C. Hulshof 
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