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UIT D E VER E NlG 1 N G 

ACTIVITEITEN TIJDENS HET EERSTE HALFJAAR 1991 

Op 23 januari 1991 werd er een lezing gehouden over de geschiedenis van 
de Hannekenmaaiers, kiepkerels en tjodden of teuten . 
Met behulp van dia's vertelde de heer John Toben uit ' s Heerenberg o.a. 
over de plaats Mettingen, de bakermat van bekende nederlandse tex
tielhandelaren. (geboorteplaats van o.a. C & A Brenninkmeijer). Dit mars
kramerdorp had een rijk verleden. De Hannekenmaaiers waren werklui, die in 
de zomermaand voorbij trokken met een zak op de rug,waarin ze gereedschap, 
klompen en proviand meevoerden om in het rijke Holland te helpen bij het 
grasmaaien. Ze kwamen uit de schrale hei-en veenstreken van Munsterland 
en Hannover en gingen tevoet. Sommigen van hen boden daarnaast textielwa
ren aan de boeren aan. 
Op Zondag 28 april werd een bezoek gebracht aan het Koninklijk Tehuis voor 
oud-militairen en museum "Bronbeek" te Arnhem. Onder begeleiding van een 
gids kregen de 36 deelnemers een goede indruk van e.e.a. Dit landgoed,dat 
in 1859 door koning Willem 111 aan de staat werd geschonken,tot de oprich
ting van een tehuis voor invalide-militairen is thans een rustoord voor 
oud-militairen. Tevens is hier een museum aan verbonden,ontstaan uit schen
kingen van particulieren en overheid. De verzameling bevat voorwerpen uit 
Nederlands-Indie, Nieuw-Guinea, Suriname en de Antillen . Bezichtigd werden 
de historische kanonnen, en vele afbeeldingen, wapens,vaandels en unifor
men van het voormalig Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. 
Na een wandeling in de tuinen yan Bronbeek,waar de diverse bronnen werden 
getoond werd deze excursie ca 17.00 uur afgesloten. 

fYlU.6.eur?l " B/Lon15-e.ek_" I ç ezicJd 0 p de. gang i7'lfZi kanonn..en • 
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Op 13 maart 1991 vond de jaarl ijkse algemene vergadering plaats van onze 
vereniging. Door onze voorzitter, de hr. A.J.Vos werden de 60 aanwezige 
leden verwelkomd. Gepr esenteerd \ierd het a l gemeen jaarverslag 1990 en het 
financiee l verslag 1990 . Dit financieel verslag inclusief de balans 
vindt U op de volgende pagina. Aan de aanwezige leden werd medegedeeld, 
dat de statuten moes ten worden aangepast . Een uitgewerkt voorstel in deze 
zal in de komende periooleK ( januari 1992) gepubliceerd worden. In de 

jaarvergadering 1992 wordt deze wijziging dan ter goedkeuring aangeboden. 
De voorgestelde c ontribut ieverhoging zal per 1 januari 1992 plaatsvinden. 
De vereniging zal zich laten i nschrijven in het verenigingsregist er van 
d.e de Karner van Koophandel f) 

Het financieel verslag van onze penningmeester werd doo r de aanwezige le
den goedgekeurd. Voor 1992 zal er een k.8.s-commisste 1·!Orden ingestel d. De 
heren J.Kruip en B.Marijnusse hebben zich hi ervoor spontaan aangemeld. 

De hr . A.W.M . Polders vertelde eoe.B. over de werkgroep periodiek , met de 
daarbij horende plannen en mogelijkheden voor de toekomst. 
Gestreefd zal worden "De Lichte VoordeHt\'leemaal per jaar uit laten komen. 
De medewerking van de l eden. i .c . het leveren van capy i s hierbij wel een 
dringende oproep . 
Gedacht wordt in dit verband aan rubrieken a l s : Lichtenvoorde 1940/ 1960 

Verenigingsleven 
Geschiedenis v .d .scholen 
Fotomater i aal 

Gehoopt wordt hiermee de infor matieverstrekking naar de achterban en de 
binding met de leden te ver sterken . 
Het bestuur werd uitgebreid door de benoeming van de hr. Godfried Nijs jr. 

Na het officiele gedeelte te hebben afgesloten werd om 21.00 uur een dia
serie vertoond door de heren V.Wekking en J.Kruip over Oud-Lichtenvoorde . 
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FIN ANC lEE L J A A R VER SLA G 

EXPLOITATIE - OVERZICHT 

Overzicht van de :inkaIsten 
Rente Eank...................................... f 23,77 
Rente G:iro.................. ... ... ...... ... ... .. f 8,52 
Contributi e 1989............................... f 265 ,-
Contributie 1990............................... f 1933,
Contributie 1931............................... f 40,
Bijdragen activiteiten •.•••...•........•........ f 273,-
Verkoop periodieken............................. f 435,-
Verkoop andere 1:x:lekwerken ............ ~.......... f 19J,-
Subsi die gemeente lichtenvoorde •..........•.••.. f 159,75 
Overige inkansten............................... f 18,-
Exploitat i e-tekort •••••.•.•••.•.....••.•..•...• ...:... --,,;:f --...;;;l 229=-::,.l.:::' 5:.=-3 

TOTAAL f 4575,57 

Overzicht van de uitglY€n 

Financieringskosten: 
Afschrijving tekstverwerker •.•......•....••..•. f 
Afschrijving diaprojector •••.••..••..•......•.•• f 
Kosten Bank........ .................. . . . . . . . . . . . f 

Organisatiekosten: 
Aanochaf gereedg;hap en kleine apparatuur....... f 
Druk.\.erk/ copi eën. • • . • . . . • • . • . . • . . . . . • . . . • . . . . • . . f 
Portokosten. • • . • • • • . • • . . • . • . • • • . • • . . . • . • • • • . . . . . f 
Telefoonkosten... •• ••. • ..• .• . . . • .. . . . ••. . •. . . . . . f 
Administratiekosten secretaris •................. f 
Administratiekosten ~er ...•.••.••...• f 
Reiskosten. . • • . . • • • • . • • . • . . . . . • . • . . . . • . . • . . . . • . . f 
Representatiekosten •• •... . •••...........•...•••• f 
Bestuurs/vergpderkosten ••..•••••...•....•.....•• f 
Lidmaatschappen en contributies ••...•.....•....•. f 
Diverse organisatiekosten ...•..•.......•..•...•. f 

Kosten van activiteiten: 

62,90 
98,30 
6 ,~ 

39 ,5} 
134,31 
120,35 
27,00 

149 ,28 
193,17 
12,00 

236,95 
215 ,~ 

75,00 
36 ,00 

Aanschaf boeken voor de verkoop ................. f 185 ,00 
Aanschaf bibliotheekmateriaa1 ................... f 41 ,5} 
Activiteiten/excursies ••..............•......... f 587,27 
Advertentiekosten.............. . ... . ............ f 46,64 
Zaalhuur . . . . . . . . . • • . • . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . f 70,00 
Periodiek 21 + 22/Drukwerk en papier .... .... .. .. f 1926 ,30 
Periodiek / porto en enveloppen... . . . . . . . . f 295,30 
Periodiek /andere rmterialen ............. ~f"-;,-~16-==-,,:..::80=-

TOTAAL f 4575,57 

G.J .A.Eppingbroek 
Penningrreester 

1990 
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BALANS-GEGEVENS 1990 

Begin-balans 1990 

Bezittingen Schulden 

Diaprojector f 196,60 Eigen Vermogen f6325,65 
Kas f 0,00 
Bank f 3604,19 
Giro f 2524,86 

TOTAAL f 6325,65 TOTAAL f 6325,65 

Eind-balans 1990 

Bezittingen Schulden 

Tekstverwerker 
Diaprojector 
Kas 
Bank 
Giro 

TOTAAL 

f 1195,10 
f 98.30 
f 398,85 
f 1569,76 
f 1834,11 

f 5096,12 

.. 

Eigen Vermogen f 5096,12 

TOTAAL f 5096,12 
============ 

G.J.A.Eppingbroek 
Penningmeester 

CONTRIBUTIE 1992 

I 

I 

Naar aanleiding van de resultaten van voorgaande exploitatie
rekening en rekening houdende met de voorgenomen plannen tot 
uitbreiding van enige activiteiten -(Periodiek)-, heeft het be
stuur besloten om de contributie van onze vereniging met ingang 
van het jaar 1992 te verhogen tot f 25,- per jaar. 

Dit is het minimale bedrag, conform de statuten, zoals die b~ 
het Koninklijk Besluit dd . 30 maart 1972 (nr. 92) z~n goedgekeurd . 

Dit bedrag was tot nu toe niet volledig geind Thans,na instemming 
van de Algemene Ledenvergadering dd . 13 maart 1991 zal de inning 
van de volledige minimum contributie ad f 25,- vanaf 1 januari 
1992 plaatsvinden . 

G. J . A. Eppingbroek 
Penningmeester 
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ARCHEOLOGIE IN LICHTENVOORDE 

TONGERLO - HISTORISCH, CARTOGRAFISCH EN ARCHEOLOGISCH GEZIEN. 

-----'t huys TONGERLO-----

Dit artikel probeert een beeld te schetsen van de geschiedenis van de 
verdwenen havezate Tongerlo onder Lichtenvoorde. 
In eerste instantie zijn de boeken geraadpleegd. De drie opgravingen, die 
op dit terrein zijn uitgevoerd, verlevendigen het verhaal en breiden de 
kennis over deze historische plek uit. 

1. TONGERLO - aan de hand van de boeken.-

Het huis en goed Tongerlo, liggend aan de oude grintweg naar Aalten wordt 
voor het eerst genoemd in het jaar 1399. 
Het is dan tienden verschuldigd aan de Heren van Steinfurt. Van 1421 tot 
1485 is Tongerlo als leengoed van Steinfurt in bezit van het geslacht 
Diepenbrock. 

In de tweede helft van de 16e euw komt het goed door aankoop in bezit van 
de adellijke familie de Rode.Bernt de Rode,die tevoren rentmeester was van 
Joost Drost op Vehave had voor zijn heer veel proces en gevoerd, veelal ook 
ten eigen bate.Men neemt aan, dat Bernt de Rode de boerenwoning vervangen 
heeft door een aanzienlijker huis. 
Deze de Rode's waren verwant aan de van Heeckerens uit Emmerich,zoals uit 
de oudste oorkonde van 1236 blijkt.Na 1300 vestigen de van Heeckerens zich 
in de Graafschap. 

Het schijnt,dat huize Tongerlo in deze tijd een aantal malen geplunderd is. 
In 1576 wordt in deze vermeld: 

•••. dal B~ de Rode doo~ het ~gh~voik van 7ong~oe v~ven, hei 
fwjj.~ geplondRAi:.. ende gan~ch g~i:AueR.Ai. ~ij.,. ~ulcJ(/.) hij. genoouaeckt -w 
g.ewo/Lden ~-ich fLln.rum de ~tadt Lichtentoo~ toe /LeLiAR./U!J?Jdal hei fwjj.~ 
7 ong~oe do.em~ aan tij.t lanck wue~t g~gen heett. ••. 

Bernt de Rode overlijdt in 1590. Als het goed voor de tweede maal wordt 
geplunderd wordt eerst gedacht dat zijn zoon Johan de Rode, die gehuwd was 
met Anna van Rhaer gedood is. Dit blijkt onwaar te zijn. Zijn vrouw wordt: 

"u-itgeuocJ«!J'2 toll op h~ naecJ~ hemU" 

Van hem wordt geschreven, dat hij tot 1606 het goed heeft bebouwd. 
(landbouw uitgeoefend). Er wordt met veel nadruk op de plunderingen gewe
zen. Is het om bewijsstukken over de adellijke afkomst te verdonkeremanen? 
Er schijnt voortdurend getwist te zijn over de adellijke afkomst van deze 
familie de Rode. Pas in 1651 doet het Hof van Gelderland een uitspraak, 
waarbij de Rode tot Tongerlo geheel gelijk aan die van Ruurlo wordt gesteld 
inzake adellijke stam, wapen en geslacht.-(22 maart 1651)-

Vanaf 1606 is hij richter te Borculo,tot zijn overlijden in 1625. Zijn zoon 
de "edelveste" Bernt de Rode wordt richter van Lichtenvoorde vanaf 1634. 
Opmerkelijk is, dat in een handvest van 14 juni 1617 deze vermeld wordt 
zonder de toevoeging "van Heeckeren". Waarschijnlijk is hij voor 1648 over
leden. 
Diens zoon, Herman Johan de Rode gaat in krijgsdienst. Door schulden is 
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Kadah~ ~inuu1 1830 . 
Op cLe.z.e kawd -ótaai 7 ong~o (7 ong~) ZR-Vl. gecLei..~ 
W.e.eAg.eg.even . D.e wwch1.en, de. ~ouwi..ng, de. op.rzi;..faan en de. 
~g ov~ de. g~acht -ótaan atg~. Voo~.een .e.eA-ót.e gfoRa1.e 
fok~aLL.e van de. g~ch1.en h.ee...R.en we van d..eze kacvz.t 
gd..ruU.k gl2.maaJd. 
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deze in juli genoodzaakt Tongerlo t e verkopen aan een van zijn vele 
schuldeisers, Gerrit, l-Ieckink. Na diens dood verkoopt zijn ',ieduue op 20 
augustus 1694 het goed Tongerlo aan de Zutphense burgemeester en Benepen 
Ar nholt Wentholt gehuwd met Elisabeth ten Behm. 

Derk J oosi: \1Îent,holt, gebUl'Jd met J.FLRauwerts erft het goeCi lE 1704. Bij 
di ens overlijden in 1756 komen de bezittingen in gemeenschappelijk e i gen
dom aan zijn vier kinderen. Bernard Sebastiaan, wijnkoper te Wesel en zijn 
zuster P,et:ronella Lucretia, gehuwd met Th . van der Ley verko pen hun aaIl
deel direct aan de beide ande r e broeder s, Arnhold Beroerd en Johan Ber
nard v:lentholt in 17 december-, die dan gezamenlijk eigenaar van 
Tongerlo zijn. Het goed wordt dan zo beschreven: 

" I ' ~. IJ . " ",. , " ~ " .0 
,~" ~ i L,et / orl.g.e.l?,;r..o l71e:.t o_e .. ó .. Ól2-f!.._./::'-6., IlO}Ji2J7..} U __ U!>-6·.efU.j12l1, /)~t.C!fu:"(Lg../.....i2fLft 

l,andetLp &,o,j;J,Q/L 12i?_ w.ei)cUzn':)l voo/-d..-ó go.ede/LeT/. dacuwndJ2fL g.ello/7J2Jude, na
rr'Jc.n:Lf!Jjk luz-t e/Lve, .en ICle-f,,FL P"U!le.J7.t e'-Uj.e fV~ü.z!6..o.e/1.J cuz kai.e.fL/Jle~ 
dRJt !U.av€/tf2~Q/) en Ho,ili11.k "', , 

Een eerdere omschrijving -( van 1677 en 1679)- gaf een uitgebreider beeld. 
" a> () flP9/LOO~t €ll '1 Oi1 .. :;/1VU!..O,r lv~ o~ /{alLh2.JZJlO/1 p ~~;iito:t.J:?_rL l30/J;? Û.1.yc/C12-1 
B~'.jLCi02.rtj{0..1J' FÛ?-v?..Lt2JL Pi __ tlt2.ll.~ó~l -idem riJL . (D.vlk lJoei.l?jc) J 

"-. .ei:., Kempk.ert aan. V d-Le.oomp dca. y/iJ.li,ipf2/wmcLeijf2J1 .. f derf:. Hoge /CemFhlce.n 
en. ILJ2.1_ J!.a.ru:l,rl cLa.-r_ (}L.zrul!zice ûJ~1LuuïlarL 1~e.e.1Lt'"" 

Arnhold Bermn-ct l<lenthol t, gehuwd met Anna Christil1.8 Vi es . koo pt ook het 
aandeel van zijn broer en wordt daardoor alleeneigenaar . - 28 me i 1761-. 
Hij i s vóor J'vlaart 1765 ~verledeEo Bl~Jkbaar ki nderloos" 
Zijn 'i-JedUMe t rOll'lllt in 1766 D1e't dr. I saak van de He '2~Jr de ~i'alchererR, die 
vanaf 1777 r:Lchtrsr en landschrijver van de Heerlijkheid Lirc:htenvoonie "ras Q 

Tot ca 1800. 1rTant b~i de staatsgreep van 1798 dOOI" de groep van Vrede CoEL 

naar aanleiding van de nieuwe grondwet in de Bataafse Republie:k , 'irmrdt hij 
afgezet. Hij wordt als richter opgevolgd door W.Paeschen Gzn. tot 1802. 
waarna hij in eer wordt hersteld in de functie van de eerste Drost. aange
steld door het Departementaal Bestuur van Gelderland.DLIsaäk van de r~le(::!!r 
overlijdt in 1807 . 

Zijn zoon Johan van de Meer de Walcheren verkoopt op 2 september 1831 
het goed Tongerlo aan Johan Hendrik Antonij van Basten Batenburg, dokter 
en burgemeester van Lichtenvoorde . Deze familie heeft het huis tot on~ 
geveer 1870 nooit zelf oe\1i'Oond 9 doch verhuurd aan de zusters Clarissen 
uit D~sseldorf . Daarna bewoonden de zusters f t Hulshof' te Harreveld. 

In 1895 is huize To08er10 afgebroken . 

In 1907 wordt het goed bij openbare verkoop verkocht aan verschillende 
personen. Op de plaats van de oude havezate verrijst een niemJe boerderjj, 
die bewoond werd door de familie H.Smees . 
Thans 1wont hier de familie E. 'wamelink. die ons a l le gelegenheid en ruim-, 
te geeft om nog meer over Tongerlo aan de 'deet te komen door middel van 
opgravingen. 

Redactie 
G.Nijs 
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2.TONGERLO- aan de hand van de opgravingen. 

2.1. OPGRAVING 1 "Voortuin" 1972. 

Toen de Vereniging voor Oudheidkunde te Lichtenvoorde in 1971 werd opge
richt, was er vanaf dat moment ook een Werkgroep Archeologie actief.Door 
deze werkgroep is in 1972 een opgraving verricht in de voortuin van de 
huidige boerderij. 
Om de bevindingen van deze opgraving te achterhalen, is contact opgeno
men met dhr. H. Eekelder, nu woonachtig te Aalten en een van de initia
tiefnemers van de v0orloper van de huidige archeologische werkgroep. 
Helaas zijn er geen tekeningen of foto's van deze opgraving voorhanden. 
Dhr. Wamelink sr. kon ons globaal de plek wijzen, waar in der tijd gegra
ven is.De plaats van deze opgravingsput kan daarom alleen maar bij bena
dering worden aangegeven. (zie afb. 1). Van belang is, dat bij de graaf
werkzaamheden brugpalen zijn aangetroffen. 
De vondsten gedaan bij deze opgraving zijn wel bewaard gebleven, zodat 
we aan de hand hiervan toch iets over de gracht te weten kunnen komen. 
Dhr. Eekelder stelde de vondsten spontaan ter beschikking van de A.W.L. 

-De vondsten. 
De oudste vondsten zijn zgn. blauwgrijs aardewerk en steengoed scherven. 
Hierbij zijn fragmenten, die afkomstig zijn uit Siegburg. Dit productie
centrum kende zijn hoogtepunt in de 14e en 15e eeuw . Het grootste aantal 
scherven, dat werd aangetroffen behoort tot het roodbakkende aardewerk. 
Een aantal kan aan zgn. grapen worden toegschreven. Dit zijn kookpotten 
op drie pootjes. Sommige fragmenten zijn voorzien van gele sliversiering 
of groene (koper)glazuur. Hiervan zijn een aantal scherven afkomstig van 
het zgn. Wanfried aardewerk. Wanfried aan de Werra is een pottenbakkers 
centrum in Nederhessen, dat zijn bloeitijd kende in de periode van ca 
1590-1625. 
Een van de leukste vondsten zijn wel de fragmenten van een groen gegla
zuurde grape van witbakkende klei. Een aantal scherven kon aan elkaar 
geplakt worden. (afb. 4 ). Een vergelijkbaar exemplaar is gevonden in de 
binnenstad van Deventer en wordt gedateerd op de eerste helft van de 
zeventiende eeuw . 
Naast een fragment van een vensterruit bevond zich de bodem van een 
drinkglas onder de vondsten. 
Onder de pijpekopjes bevonden zich de oudste exemplaren. (zgn. soldaten
pijpjes). Ze zijn te dateren in het begin van de 17e eeuw . De andere pijp
jes stammen uit de 17e en 18e eeuw. 

-Conclusie. 
Het meest opzienbarende van deze opgraving is het aantreffen van brug
palen. De aanwezigheid van een brug op deze plek was niet bekend. Als 
we kijken naar de vondsten, dan blijken de oudste vondsten uit de 14e 
eeuw te stammen . In deze tijd wordt Tongerlo voor het eerst in de ar
chieven genoemd. Het zou kunnen, dat de havezathe in die tijd al om
gracht is geweest . 
Uit de verdere vondsten blijkt een zekere welstand van de bewoners van 
Tongerlo. Er is duidelijk sprake van wat duurder (geimporteerd) aarde
werk . 
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2. 2 OPGRAVING 2 "Oosteltjke gracht" 20/24/25/27 oktober 1990 

Door de bouw van een nieuwe kuikenschuur kan de A.W .L. voor het eerst 
echt in aktie komen. Uit grondboringen,-al eerder uitgevoerd,- blUkt 
dat op de plek waar de nieuwe schuur gepland is, de gracht om de have
zathe Tongerlo moet hebben gelopen. 
Van de heer Wamelink krUgen we toestemming om de gracht door middel van 
een opgraving te onderzoeken. Het doel van de opgraving is het in kaart 
brengen van de gracht en eventueel dateren van de grondlagen aan de 
hand van de vondsten. 
Naar aanleiding van de boringen wordt er een put van 12 meter lang en 2 
meter breed uitgezet. Deze put wordt 1,50 m. diep uitgegraven. We tref
fen allerlei sliblagen aan. Daaronder bevindt zich de bodem: een onge
veer 20 cm. dikke zwarte laag. In deze laag bevinden zich de resten van 
de begroeiing. (riet e.d.), takken, eikels en hazelnoten. De vondsten 
worden ingemeten om later in het profiel ingetekend te worden. Er is 
geen beschoeiing van de gracht aangetroffen. (zie afb. 2 ) 
TUdens deze opgraving wordt bU de sloop van de oude kuikenschuur een 
oude fundering aangetroffen. Ook deze muurresten worden ingemeten. 

-De vondsten. 
Er zUn erg weinig vondsten gedaan. Uit de meer dan 30 kubieke meter 
zand, die we verzet hebben, zUn in totaal maar 21 aardewerkscherven 
gevonden. De meest complete vondst is een groot gedeelte van een braad
pan. De pan komt uit de bovenste lagen en wordt gedateerd in de 18e/1ge 
eeuw . Verder kan er helaas weinig gezegd worden van de vondsten en wat 
datering betreft. De enige scherf, die in deze nog van belang is en uit 
de bodem laag komt, is een scherf Siegburgaardewerk, die in de 14e/15e 
eeuw thuis hoort. 

-Conclusie. 
De gracht is veel beter in beeld gekomen. Er is sprake van een meer dan 
11 meter brede gracht. De gracht is niet beschoeid. Dit betekent dat de 
gracht snel zal verlanden. Door het ontbreken van een beschoeiing zal 
de wal namelUk sneller afkalven . Het dateren van de gracht aan de hand 
van de vondsten is erg moeilUk. De gracht zal rond de 14e/15e eeuw wel 
in gebruik zUn geweest . Maar dat is een gevaarlUke veronderstelling aan 
de hand van één scherf. 

2.3. OPGRAVING 3 "Fundering oostel:gK gebouw". 26/28/30 januari 1991. 

TUdens het graven van een sleuf voor de gasleiding naar de nieuwe kui
kenschuur, stuitte dhr . Wamelink op muurresten . De A.W.L. kreeg toe
stemming de funderingen verder te onderzoeken. TUdens de sloop van de 
oude kuikenschuur is een gedeelte van deze funderingen al aangetroffen 
en in kaart gebracht. Deze muurresten en de nu gevonden fundering blU
ken tot één bouwwerk te behoren. 
Het muurwerk werd niet op alle plaatsen aangetroffen. Op deze plekken 
troffen we echter wel de funderingssleuf en een duidelUk puinspoor aan. 
We mogen aannemen, dat het muurwerk hier wel aanwezig was, maar tUdens 
de sloop volledig is weggebroken. (zie afb. 3 ) 
In de funderingssleuf ontdekten we op een bepaalde plaats een hoge 
schervenconcentratie . Omdat deze scherven in hun context iets kunnen 
zeggen over de tUd, waar in het gebouw werd gebouwd, is deze schervenop
hoping nauwkeurig opgegraven. 
Onder de funderingslaag is een 35 cm . dikke zwarte laag aangetroffen . 
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Daaronder bevindt zich de schone grond. 

-De vondsten uit de funderingslaag. 
De vondsten bestaan voornamelijk uit aardewerkschijven, glasscherven 
en fragmenten van kleipijpen. 
Er zijn scherven van ongeveer 5 wijnflessen gevonden. Eén wijnfles kon 
weer voor het grootste deel uit 14 fragmenten samengesteld . Qua vorm 
kon deze fles globaal in de periode 1675 tot 1750 geplaatst worden.(zie 
afb. 6) 
Van het aardewerk valt vooral een groot gedeelte van een mineraalwater
kruik op. De kruik is voorzien van een stempel, dat waarschijnlijk afkom
stig is van de Keurvorstelijke regering van Trier . (zie afb . 5) Ook 
werden fragmenten van een Delfts blauw bord aangetroffen . Het bord 
stamt uit de 18e eeuw, toen het Delfts blauw massagoed werd. 
In totaal zijn er tijdens de opgraving 10 pijpekopjes gevonden . Kleipijpen 
zijn bij opgravingen van belang, 
omdat 'ze vaak redelijk goed te 
dateren zijn. Het leeuwendeel 
van de pijpen kwam uit Gouda. 
Aan de vorm van de pijpekop 
(ketel) kan de ouderdom glo
baal worden afgelezen. Hierbij 
geldt: hoe kleiner de ketel, 
hoe ouder de pijp . 
In het begin van de 17e eeuw 
was tabak nog een luxe-artikel 
en erg duur. Naarmate de tabak 
goedkoper werd "groeide" de 
pijpekop. 
Daarnaast voorzagen een groot 
aantal Goudse pijpenmakers hun 
producten van een klein stem
peltje, het zgn. hielmerk. Dit 
zijn vaak figuurtjes, cijfers of 
initialen.Met name de initiaal 
merken zijn interessant, omdat 
hierbij vaak de naam van de ma-
ker te achterhalen is. 
Qua vorm zijn de aangetroffen 

HIHMERK 

pijpekopjes zonder uitzondering in de 18e eeuw te plaatsen. Van 9 pijpe
kopjes is het hielmerk bewaard gebleven. Een aantal van deze merken 
zijn enkele eeuwen in gebruik gebleven en zijn voor de datering van de 
funderingslaag van minder belang . Toch mag één merk hiervan niet onver
meld blijven . Het is een zgn . lettermerk met de initialen "DP". Dit 
merk werd gevoerd door het Goudse pijpenatelier van Daniel Passer. 
De volgende hielmerken zijn een beperktere periode in gebruik geweest: 

-"Gekroonde 69" in gebruik van 1728 tot 1820. 
- "Gekroonde trompet" in gebruik van 1705 tot 1788 . 
-"Landman met spade" in gebruik van 1700 tot 1795 . 
-"Hoed gekroond" in gebruik van 1710 tot 1798. 

Opvallend is, dat van de 8 pijpen met hielmerk een aantal "dubbelen" 
zijn gevonden . Zo werd "gekroond 69" twee maal aangetroffen en "krijgs
man" zelfs drie keer. 
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-De vondsten uit de onderste zwarte laag. 
Hierin bevonden zich de oudste scherven, die we , tot nu toe op Tonger-
10 gevonden hebben. 
Het materiaal, dat we uit deze laag geborgen hebben is ter determinatie 
overgegeven aan de provinciaal archeoloog van Gelderland,drs. R.S.Hulst 
Dit met name, omdat het vermoeden bestond, dat zich onder de vondsten 
kogel potscherven bevinden.Om zeker te gaan en om voor de andere vondst
en uit deze laag een betrouwbare datering te krijgen hebben we drs.Hulst 
om zijn mening gevraagd. 
Het merendeel van de scherven behoren tot het blauw-grijze aardewerk . Dit 
aardewerk werd vooral geproduceerd in de 13e tot en met de lSe eeuw. De 
door ons gevonden scherven horen in de 15e eeuw thuis. 
Vier scherven behoren inderdaad tot het zgn.kogelpot-aardewerk. Dit zijn 
kogelronde potten zonder poten, die zo in de as van het haardvuur 
werden gezet. Deze scherven kunnen worden gedateerd in de 12e eeuw. 
In deze laag bevonden zich ook een aantal fragmenten steengoed. Hun 
datering ligt in het eind van de 14e eeuwen het begin van de lSe eeuw. 
Tenslotte moet nog een scherf van pijpaarde genoemd worden.Dit materiaal 
werd vooral in de 14e en lSe eeuw gebruikt voor het maken van heiligen
beeldjes. 

-Conclusie. 
De onderste zwarte laag kan aangemerkt worden als de eerste bewonings
laag van Tongerlo. De vondsten uit deze laag gaan naar alle waarschijn
lijkheid terug tot de 12e eeuw. Dat is ver voor het moment, dat de naam 
Tongerlo voor het eerst in de archieven opduikt. (eind 14e eeuw). Het 
is twijfelachtig of er sprake is van een continue bewoning op Tongerlo 
in deze vroegste periode. In het vondstcomplex ontbreekt namelijk materi~ 
aal uit de 13e en een groot deel van de l4e eeuw. 
De erboven liggende funderingssleuf geeft een heel ander beeld. Door 
middel van de vondsten in deze laag kan vrij nauwkeurig de tijd van de 
bouw bepaald worden. Het schervenmateriaal hoort thuis in de periode 
van eind 17e eeuw tot de eerste helft van de 18e eeuw. Door hierbij de 
datering van de kleipijpen te betrekken kan de bouw, bij benadering, 
geplaatst worden in de periode van 1730-1750. In deze tijd was Arnholt 
Wentink eigenaar van Tongerlo . 
Het ligt voor de hand, dat 
bruik heeft gemaakt om van 
als afvalkuil dienst gedaan . 

men tijdens de bouw van de gelegenheid g~ 
afval af te komen. De bouwput heeft toen 

Over de aard en functie van het door de A.W. L. opgegraven gebouw is 
helaas (nog) niets te zeggen. 

3 .Nawoord. 

In totaal zijn er nu drie opgravingen uitgevoerd op de plaats , waar zich 
vroeger de havezathe Tongerlo bevond. Voor deze activiteiten was Tonger-
10 alleen bekend uit het archief en van kaarten. 
Een aantal namen , plaatsen en gebeurtenissen zijn op deze manier aan ons 
overgeleverd. De archeologie probeert deze droge feiten te verlevendigen 
en, wanneer mogelijk, de geschiedenis uit te breiden . 
Van vragen als:"wat moeten we ons bij het oude Tongerlo voorstellen?" en 
"Vanaf wanneer en hoe leefden de mensen hier?" is nu een tipje van de 
sluier opgelicht . Toch blijven er nog veel vragen open of niet voldoende 
beantwoord . 
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Het lijkt ons van groot belang bouwactiviteiten in dit gebied, ook in 
de toekomst , nauwlettend te volgen. 
Veel antwoorden liggen waarschijnlijk nog onder de grond. 

Namens de Archeologische Werkgroep Lichtenvoorde 

EOLOGISC 
·WERKGROEP 

LICHTENVOORDE 

4. Geraadpleegde literatuur: 

Godfried Nijs 

Het huis Tongerlo onder Lichtenvoorde en zijne bezitters 
door dr. J.S. van Veen 
De enclave Lichtenvoorde-Groenlo, door Th.A.M.Thielen. 
Volksaardewerk in Nederland, door J.de Kleijn. 
Weggegooid en teruggevonden, door H.Clevis en J.Kottman. 
Van huisvuil tot museumstuk, door J.Thijssen (red.). 
Verborgen steden, door H.Sarfatij (red.). 
Opgravingen in Amsterdam, door J.Baart (red.). 

- Merken van Goudse pijpen, door D.H.Duco. 

ACTIVITEITEN VOOR DE TWEEDE HELFT 1991 

ZONDAG 6 oktober 1991. Excursie naar kasteel Doornenburg. 

WOENSDAG 11 december 1991. Lezing van Mevr. Manschot-Tijdink 
o.a. over de leerlooierijen. 
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SCHOLEN EN ONDERWIJS IN LICHTENVOORDE 

Er is in de loop der jaren reeds door diverse mensen in diver se artike
len iets over het onderwijs en de onderwijzers te Li cht envoorde geschre
ve:1 Q Of i n het kader van het onderwijs i n de Achterhoek of speciaal op 
Lichtenvoorde gericht . 

Om maar eens eni ge onderwerpen en schr i j vers te noemen : 
- Kos t ers en s choolmeesters l ief en l eed te Lichtenvoorde. 

door mr . H. J . Steen.bergen in TI Archiefn van 1 96L;- " 
- Het Meestershuis. 

dool' H.te Aal ten in Hde Lichte Voorde" nr. 13 (1981) 
-De Onden'{ijzerste Licht r211VOorde in de per i ode 1630~1 7S0, 

door R.Boekelder in Hde Lichte Voorde L.ê. 22 (1 990) 
~Inv2ntaris van de Ar chieven van de Hervormde Gemeente te Lichtenvoorde 

door J.J.Seekles in 1984. 
Verder i n j ubileumboekjes als : 
-Lichtenvoorde 1000 jaar, uit 1946 
- 125 j aar Franciscanen in Lichtenvoorde, 1856-1981 
-75 jaar St.Jozefscnool,1912- 1987 

Ook ziin er artikelen geschreven met f ragmenten over het onderwi js in 
Lichtenvoorde zoals i n 
-Scholen en cmd'2rwijze:rs in het oos ten van de Graafschap een eeuw gele

den. door G.Th . Bouhuys, in "Archief" van 1935. 
-Het onderw~js in Gelderland tussen 1830-18500 

door droR . Reinsma, in v'Gelre'H nr. 67 uit 1974. 
-Onderwijzers in de Acht erhoek i n de eerste helft van de 1ge eeuw. 

door dL P ~ Th < F .1'10 Boekholt i n HArchief!1 va n 1 
-En :Ln het boek, dat deze laatste auteur geschnó!ven heeft vo()r de Gel 
derse Historische Reeks. -nHet Lager Onderwijs in Gelderland, 1795-1858!!. 
Ten slotte komen i n diverse artikelen in Hde Li chte Voorde" artikelen 
voor over onderwijzers en of scholen. 

Toch liggen 
g<egevens in 
'dachten . 

er nog veel niet aan het l i cht gebrachte interessante 
de verschillende archieven op onderzoek en publicatie t e 

Het l i gt nu in mijn bedoe l ing al deze gegevens over scholen en onderwijs 
i n één raamwerk samen te vatten en deze samen met nieu\<le, ui t nieuw 
onderzoek naar voren 
serie artikelen, die 
beschrijft tot aan deze 

gekomen gegevens hierover onder t e brengen in een 
de scholenbouw en het onderwijs te Lichtenvoorde , 
t~id . 

Dit is een werk, 
Vooral wegens het 
teren en sorteren 
onder zoek en het 
onderzoekersc 

dat niet of nauwelijks door ~&n man gedaan kan worden. 
vele onderzoekvJerk in meerdere archieven en het selec

van de gegevens . Tijdrovend is hierbij ook het lectuur
onderhouden van contacten met informanten en andere 

Daarom. vraag ik hulp van uit de vereIlliging. 
l'Jie heeft in-teresse e n -tijd (l of 2 personen) iQ:ID met mij SBIIJlen dit 
pr oject aan te pakken? 
Belangstellenden nemen S 0 v , p • contact op met: ondergetekende 0 

G.J.A.Eppingbr oek 
(volledig adres alt eind 

dit artikel ) 
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Om U te schetsen voor welke problemen men kan komen te staan geeft bij 
beeld aan, het bepalen van de plaats van het schoolgebouw voor 1829. 

Op een oude kadasterkaart van 1832 staat onder kadasternr. 1364 een 
pand aangeduid met" Schoolhuis" .( Nr.l op onderstaande kaart ). Dit 
pand is bezit van de Marke van Lichtenvoorde ( de Gemeente ) volgens 
de "Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel van Grondeigenaren" (OAT) van 1832 

In het register van de volkstelling van 1830 worden hier geen bewoners 
gesitueerd, dus onbewoond. 

De heer Eiting maakt in een artikel in "De Lichte Voorde" nr. 6 (1976) 
melding van dit gebouw als zijnde in 1735 bewoond door de "stadsschriever" 
en getroffen door een brand. (stukken zijn verloren gegaan), terwijl het 
later gebruikt wordt als schoolhuis. 

De heer Buijnink is al nauwkeuriger met het aangeven van het jaar van 
inrichting tot school. Hij zegt in een artikel in "De Lichte Voorde" nr. 
8 (1977): "Het aloude Poorthuis ( met herberg) werd in 1815 veranderd, 
verbouwd tot school. Dit pand zou later het eerste Gemeentehuis worden. 
Bij nader archiefonderzoek blijken de kosten van deze verbouwing in 1815, 
à f 40-17-4,door de Gedeputeerde Staten van Gelderland achteraf goedge
keurd te zijn op 13 oktober 1817. Waarna de vergoeding door de Gemeente 
op 29 augustus 1818 ontvangen werd. 

De heer H.Kruip noemt in zijn artikel"Het Meestershuis" over de onderwij
zer G.H.Schepers. het pand onder kadasternr. 1400, huisnr. 62 (nr. 2 op 
onderstaande kaart), en bewoond door de onderwijzers Hesselink en Sche
ers zowel het "Meestershuis" als het "Schoolhuis". Op dezelfde kadaster 
kaart staat hierbij niets bijzonders vermeld. De O.A.T. echter geeft 
ook hier weer als eigenaar aan : de Marke van Lichtenvoorde. 
Het hierachter liggende pand met kadasternr. 1398 heeft ook huisnr. 61 
en is wel eigendom van G.H.Schepers. 

. .. ~ 
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Volgens een artikel van mevr . Manschot-Tijdink , in "de Lichte Voorde" 
no 16 (1984) , koopt ene Antony Manschot op 22 oktober 1767 een huis 
gelegen bij " t Schoolhuys te Ligtenvoorde" samen met nog enkele stukken 
bouwland . Hij koopt dit van Bartholt Huinink . Het zijn de kadasternrs . 
1395 en 1399 . Hierop wonen in 1830 Dirk Manschot, schoenmaker/looier 
en Christiaan Huinink , landbouwer- (zie kaart op vorige bladzijde) 

Volgens R. Boekelder, bewoonde de onderwijzer Damianus van Leeuwen, de 
voorganger van Hesselink, van 1731-1734 het z . g . "Bouwhuis", een huis, 
dat door de heren en vrouwen van Lichtenvoorde en hun rentmeesters dik
wijls werd gebruikt . Gaf hij hier ook onderwijs? 

Dat de schoolmeesters vroeger ook niet zo riant woonden,geeft mr . Steen
bergen weer in zijn bovengenoemd artikel : 
In 1682 wo.ruit aan Se.n.l- SilLevo.ûLt v~g van -6c/ww toe..ge..-6taan 
ma 20 gld. , omdat de -6c/wo1.m.e..e..-6ieA "Jan van Le.e.1.l.LUe..n ~ jClVL e..n 3 we..ke..n 
-6ijn (SilLevo.ûLt ' -6) CCLl7l.VL e..n cm.Aanck ~oont e..n daaA-i..n -6choof hadde.. ge..
houden . " 

Tevens vermeldt hij hier,dat het Schoolhuis in 1796 zeer slecht is onder
houden en dat reparaties hieraan ten laste van de kas der burgerij of 
van de inkomsten van de stad kwamen. 

U ziet het : "Schoolhuis, Meestershuis, Bouwhuis". Wat was nu de echte 
school? Waarschijnlijk is op al deze genoemde plaatsen en denkelijk op 
nog meerder (bijv.Tongerlo), onderwijs gegeven . Het vergt evenwel veel 
speurwerk om dit precies te achterhalen . 

In 1801 werd voornoemde Gerrit Hendrik Schepers onderwijzer van Lichten
voorde, als opvolger van Severijn Hesselink (1750-1800) . Hij woonde,zoals 
reeds eerder vermeld op het pand Kattenhage 61 . Hij trouwde na de dood 
van Hesselink zijn weduwe . -Zie hierover het genoemde artikel van H. Kruip . 
Zowel in het Schoolhuis als in het Meestershuis zal hij school hebben 
gehouden. 
Hoe dan ook, de schoollokaliteiten die in gebruik waren, waren slecht 
onderhouden (zie boven) en waren veel te klein. 

Uit de verslagen van vergaderingen van Burgemeester, assessoren en 
gemeenteraadsleden o . a . van 1826, blijkt dat er reeds meerdere malen 
gewezen is op de slechte toestand. 
Hier volgt een samenvatting van het verslag van de vergadering van Don
derdag de 15e maart 1826 . 

Aanwezig: de hr . A.H.Hummelink, burgemeester . 
mr. E.Venderbosch, assessor 
de heren J . H. Lageschaar, J.te Giffel,G.Dammers en 
J.H . Kl . Avink . 

Door de hr . Venderbosch wordt ter kennis van de Raad gebracht,dat door 
de school onderwijzer in deze Stad Lichtenvoorde voor de zoveelste maal 
was geklaagd, dat de school hier ter plaatse veel te klein was en dat 
zelfs bij het gebruik van het bovenliggende vertrek,waarvan hij genood
zaakt was gebruik te maken, bij lange na niet ruim genoeg was om vooral 
in wintertijd het grote aantal kinderen H-6om~d-6 onge..v~~ 300,uit -6tad 
en k/L.-Ulg van Li..c/denvoo~de e..n fJuu~-6chappen te.. /wnne..n fLevatte..n H. 
DaGJL.&.Lj zijn deze.. ve/u../U!.kke..n ve..û u faag van zolde../L.-Ulg, en doowat hij. 
-6ued-6 van gove..n na~ ~den moe..t e..n ~-6om, om toe.. u zie..n, dat he..t 
Ond(!JLWLJ-6 ge~egeld e..n na~ ~o~ vvJ.oopt, kan hij. naG/I.. zijn me..n.mg n-Ud 
op ee..n VI2JLantwoowe.. mCLJ?.ie/L ond~-6 geve..n. 
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Dd ook de JUUnhe.id .en.. ~ rU.ei zo goed .in. acht. g.en..OTlU2J?. kan. 
woll..d.en.. a.L6 .in. .e.en.. /l.LLi.m .óchoollokacd kan. TlU2J?. zich .in.d.en..k.en.., cLLt cii.c.IlX 
op e1kaGA. pakk.en.. van. .óchoo~ i.ó rU.ei goed VOOJ1. hun glZ.Zondheid. 
DaaMij. kond nog dd 't 1an.g.ó de &.ui.i..enuap van. ftov.en.. naGA. ~ 1J..inz
TlU2J?. .en.. ~om, VOOJ1. de o~ l.a.óug .en.. VOOJ1. de kin..cUvL.en. gevawz1ij.k 
i.ó .en.. zij. daall..dooJ1. aan. onge1.ukk.en.. woJ1.den. ilootglZ..6tel.d. 

Overigens had de vermelde onderwijzer verzocht om er op een of andere 
wijze in te voorzien, dat alle mogelijke middelen worden aangewend om een 
groter, voor het onderwijs beter geschikt lokaal te bekomen. 

Hierdoor wordt in de Raad over dit probleem "gedelibreerd" en zo staat 
er: - .en.. in. a~g g.en..OmlZ.n., dd w~waGA. d.en.. .in.conv.en..lenten. wlZ.J1.ke-
1!ijk û.ótaan..en.. deZlZ. twlZ./Z. hokk.en.. vlZ.lZ.l. te kl.ein., te laag van. v~pin.g 
.en.. rU.ei glZ..6ch..ik:t.ói).nde. tot dd waa.A-i:.oe ze moeien. cii..en...en... Dog tev.en...ó 
ook waGA. dan. dacuzJli). ge.en.. tvvz.e.in om te kunn..en.. VlZ.J1.gJ1.oot, U!1.wi;1 van. 
cdl.e kan.ten. dooJ1. gJ1.on.den. .en.. ug€ndomm.en.. van. pOA.li~ in.ge.ól.oten. in. 
de gem.en..e .óuad, TlU2J?. .óoude. moeien. oVlZ.J1.gaan. tot het ftouw.en.. van e.en.. ge
lZ.IZ.l. nieuw S chool.v~. 
Dd de g~ ge.en.. I-on.d.ó.en.. ~ om daa!1.ioe e.en.. ge.óchikte pl.aai.ó, 
die .in. dlZ..6e .ótad n..ie.t dan. VOOJ1. gJ1.oot geld te ftekOTlU2J?. .óoude .óiin, te kun
n.en.. aankop.en.., w.ei'.. ~ om nu mede de ko.óten. van. mcdlZ.J1.ial..en.. VOOJ1. op
ftouw .en.. voftooiing van .óodanig nieuw .óchoo1.vvz.t.Aek te kunnen I-OL1A.n.RA.fZ1l. 
De ko.óten. a.L60 .óoud.en.. n..e.d.vz.kOTlU2J?. op de .in.ge~ deZlZ.J1. geme.en..te, die 
OVIZ.J1. 't cdgeme.en.. mlZ.lZ..ót uil l.an.dftOUWIZ.J1..ó, dag.ion.lZ.J1..ó wel.. e.en.. te m..idcL.e1matig 
inkom.en..~, om ftov.en.. hun..n..e. oJ1.cii.n.aiJ1.IZ. .ótcdu.ó nog e.en.. cii.IZ.J1.g.ei'..i)k.ó IZ.X

Uaoll..d.ffiaiJ1..ó te k.u.nrum d!1.ag.en...-

Er wordt besloten om deze zaak voor te leggen aan de "heer District 
Commissaris te Borculo", en Zhgwgb te verzoeken om het plaatselijk be
stuur behulpzaam te zijn bij het verkrijgen van een nieuw geschikt School
gebouwen evenals bij verscheidene andere gemeentes is gebeurd dit te 
subsidiëren. 

-50 cd.ó geZlZ.gt i.ó 't fte.ówawz1ij.k .in. 't W\.OTlU2J?. van. e.en.. .óicmdp.iaai.ó. bJaGA.
toe TlU2J?. zon.dlZ.J1. gJ1.oot gel.d vohiJ1.ekt rU.ei .in. de gel.eg.en..heid i.ó. 
Het hui.ó, than..ó dooJ1. de fto.ówachteJ1. van. hd Dome.in., R. Buin.ink kwoond, 
welk e.en...ó 't Bouwhui.ó van. 't Oud Hol- /(a.ótee.i van Lighi.en..vooll..de, die aan 
het Domein. khoo!1..en..de, ZIZ.IZ.J1. glZ..6~\.i en genoegzaam gJ1.oot van. hoogte .en.. 
van cdl.e kanten. ligt hdJLend, al-gezonde/ld van puilieke .óuaat.en.. ol- we
g.en.. en, vol.g.en...ó ftekom.en.. .in.l-o!1.mcdie.ó, IZ.IZ.J1..ówaag.ó te woll..d.en.. ve/lkogt • 
YJ1.ati.ó al-ge.ótaan. kan. woJ1.den., om tot e.en.. .óchoo.i te woll..d.en.. geappJ1.opJ1.ieell..d. 
[xL~ait de.óe.ó zcd ~ gel.eid.en..de mi.ó.óive aan d.en.. HeIZ.J1. Di.ó~ct Commi.ó
.óCLJ1.i.ó WOJ1.den toegezond.en... 

Van een antwoord hierop hebben we nog niets kunnen vinden.Ook niet over 
het al dan niet ter beschikking komen van dit z.g. Bouwhuis.(nr.3) 
Ook blijkt het moeilijk te achterhalen waar nu dit "Bouwhuis" stond,er 
zijn nog al wat tegenstrijdigheden in de diverse publikaties. Doch het 
is waarschijnlijk één van de met nr.3 gemerkte panden. (zie kaart) 
Wel weten we, dat voornoemde R. Buinink in 1826 het Ambthuis op het 
Hof gekocht heeft en daar is gaan wonen. 

Ook in 1826 en wel op 31 maart, hield de schoolopziener in het Ooste
lijk district van Gelderland , de heer Ter Braak, een inspectiereis 
naar de Oost-Achterhoek. Hij bezocht die dag de scholen van Groenlo 
en Lichtenvoorde. ("Het Archief nr. 11 Orgaan van de Oudheidkundige 
Vereniging de Graafschap) 
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Over Lichtenvoorde vermeldde hij het volgende in zijn verslag aan de 
Provinciale Commissie van Onderwijs. 
-fi.i.RA. hac/..cLen. de-~ o~ wel ~ 320 ~gen! Op ~t-
-teru:k dag, 31 maCJA.i:., WO/1.R.11. .vz. 130, .in twl2..l2.. viVli:A.ek.k.en Roven e1kaa/l... 
g.eRJI.. RolI.Ci..E.n, duf. f. e ie. -ócfvtjj./-i-a/-..e-.Ló. 
De. afg.emene. 0 pi..J-U.e. ov.vz. de- "5 ehoo.w~g van. 1806" wa-ó ongu.J7./.:d.-ig. 
-Z-Le. g~ige. ~! 
7 oeh w.vz.d doo/!.. rrz.e..e.-óLeA g.H. Sche.pe/U) me.t den lud.pondeAwiJz.vz. J. D. Hoe.:LLnJc. 
het hele. jaa/l.. -óehool gehouden. I -ó ZOflUV1..-ó kwC1.!lll2JL .vz. nieJ:. ve.e.1 1Umivz..e.n. 
Voo/!.. o~ .in Iud. rne.i.A.ieke. -ó:f...e..b.:,el k./l..I2..I2..g de. rrz.e..e.-óLeA f 10, - • V.vz.d.vz. 
wa-ó zijn -óaf~ f 210, - van. de. g.e..me.e.n.te. en f 75, - van. hei Rijk 

Voorlopig is er dan geen nieuws meer van het schoolfront, althans niet 
te vinden in de stukken. Al neem ik aan,dat meester Schepers zeker nog 
wel van zich heeft laten horen bij de Gemeente Raad. 
En het zal ook nog wel eens ter sprake geweest zijn,doch niet officieel, 
want in de Raadsnotulen is hier pas weer-,sprake v~n op 30 oktober 1828. 

Hierbij weer een uittreksel van dit verslag. 
Donck/l..dag de- 30e. o/doR.vz. 1828. 
P /l..e.-óent: de- he.e./l.. A .H. fLum.me.Linck, Bwz.ge.rrz.e..e.-óLeA 

J. J. van. R~, é. V ~o-óC.h, a-ó-óe.-ó-óO/l..l2JL. 
J.H. Lage.-óchaa/l.., J. fYle.ij.n.e.n en g. DCl.!TlJI1.R.A-Ó, /!..aad-ó1e.den. 

De. geme..en.ie.tzaa .in v.vz.gad.vz..ing gjje.en, wdke. /l..I2..I2..d-ó ~ had .inge.z-Le.n, 
daL h-i.vz. .in Lichi...erwoo/l..ck .eRJI.. ~ -óehool nodig i-ó, nieJ:. ~ om
daL de- oude. Le. k1e..in i-ó, maa/l.. ook omdaL de. IuUdige. -ótaa.L, .inge.-ólo:Len 
iLL.6-óen pG./tLi~ p.vz.ce1e.n, zodaL men cLit ge.E.owu nieJ:. kan. v.vz.g/!..o:Len 
en dawuioo/!.. nie.i doe.bru:d.J.g kan. .in/l..ichLe.n, hl2..l2..p nu Iud. VOO/l..ne.men ge-
maaJd h-i.vz..in Le. wif1en VOO/l.Z-U!.J1. 

Tot nu toe ontbrak het hun echter aan: 
1. een geschikte plaats, waarop men een nieuw schoolgebouw kon zetten. 
2. de nodige middelen tot het bouwen hiervan. 

Wat het eerste betreft doet zich hier nu een gelegenheid voor. Er werd 
ons aangeboden een huis, nr. 67 stad (hier woonde de fam. Keusink) -en 
bijstaande schuurtjes en daar achter gelegen hof. Gelegen dicht bij de 
Hervormde Kerk in de stad Lichtenvoorde. Dit huis is niet alleen ruim 
genoeg, maar staat ook zo ver van particuliere huizen af,dat men zelfs 
van alle kanten licht binnen kan krijgen. 
Daarenboven levert dit huis veel bouwmaterialen, als hout, stenen en 
ijzerwaren, welke weer bij de bouw van de nieuwe school gebruikt kunnen 
worden. Dus dit levert een grote besparing op de kosten van de nieuw
bouw zoals blijkt uit een specificatie,welke door de hr. E. van Eerden , 
timmerman uit Aalten is opgemaakt. 
Dit zou blijken uit twee bijlagen nl. een specificatie en een bouwteke
ing . (Deze zijn echter niet te vinden in het dossier of elders in het 
archief.) 
Omdat ons dit huis, met alles daarom heen, zeer geschikt leek voor 
de bouw van een nieuwe school , hebben wij dit gekocht voor f 1200 ,-, 
mits dit de goedkeuring krijgt van de hogere autoriteiten . ( Hier zou 
ook een koopcontract bij moeten zijn, doch ook dat is niet te vinden . ) 

Wat nu het tweede punt betreft : hier heeft de Raad overwogen, hoe aan 
de middelen te komen om de kosten van de nieuwe school te kunnen dek
ken. 
Bij het opmaken van de begroting voor 1829, heeft men in de stukken ge-
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zien, dat er al sinds 1827 gereserveerd is voor de bouw van de nieu
we school. 

Zodat men voor de aankoop van het betreffende huis, registratie van 
een hypotheek en voor de bouw van de nieuwe school f 3373,10 op de be
groting van 1829 heeft opgenomen. 
Daar de kosten van de nieuwe school, volgens de specificatie van tim
merman van Eerden er als volgt zullen uitzien: 
--de afbraak is getaxeerd op een som van 
--de koopsom van het huis 
--de registratie en hypotheekkosten 

Totaal 
--de som, die gemeente beschikbaar heeft 

Geeft dit nog een tekort van 

Het verslag zegt dan verder: 

f 2600,
- 1200,-

80,-
f 3880,
f 3373,10 
f 506,90 

DaGA. de. g~ zo ~ anz~ /.Jom tot cl.e.e-ó -óchoo1.. hee.tt CLQJ1.

gehJlZ2.l!.n. en de. g~ toch ni..ld ~ kan dAag.en.., zo hee.tt dR.. /Wad 
VOO/IJI.. de v/l..ijJuUd g;;. cl.e.e-ó op Iud E.~g-ót te vIVI20i!ken., dat Iud 
Iiuruu!. 9-wou Agi&uu? /ie..etz.en. 9.e.dR.p~ Staten .Ut 9~and, goed
g/lJU)ug moge. R...eIw.g.en.. cid t.eko/ll.. u.i.:t de. P/l..ov.ini:..J..a.1.. 1-0ru:L-óen aan te. vu1..
hn. en v.e/l..zoi!ken. tev.en..-ó dR.. nocli..ge. app/l..oiali.e van dR.. koop van gem.e1d 
~ m.et de. aan.k1..ev.en.. van cL.ien. en dR.. go.edke1.JAA11..g van dR.. voo/l..genomen. 
iOllW de//.. rz..i...ew.v.e Schoof.. 
/I.1.zo gedaan .Ut onze. v.e/l..gad.e/l...i.n.g te Li.ghL.en..voo/I..dR.. op dag, mamuL en 
jaGA. .in. 't H.oold tvw.g v~.-
Verder in dit verslag een verzoek van Jan Berent Heutink, Jan Wenink, 
Eibert te Brake en Lambert Hemink, allen landbouwers uit Lievelde, 
namens alle inwoners van de buurtschap Lievelde, tot het bouwen van 
een school in deze buurtschap. 
De Raad besluit om dit verzoek in beraad te houden,omdat zij al beslo
ten had om alle middelen, die vrij kwamen te bestemmen voor de 
School van Lichtenvoorde als hoofd school van de gemeente. 

Dan is er op 26 juni 1829 de aanbesteding 
Lichtenvoorde. Na approbatie (-goedkeuring-) 
Staten van Gelderland op 8 juli 1829. Door 
terug ontvangen op 14 juli 1829. 

van de nieuwe school te 
door de Gedeputeerde 

Burgemeester Hummelinck 

Toen kon men dus overgaan tot de aankoop en afbraak van het oude pan 
en de bouw van de nieuwe school. De afbraak van het oude pand moest 
zorgvuldig gebeuren, daar er zoveel mogelijk materiaal weer gebruikt 
moest worden voor de nieuwbouw. Deze school werd dus gebouwd op de 
plek van het toenmalige huisnr. 67. Dat is de plek, waar nu nog het 
gebouw staat van de O.L.S. uit 1865 aan de Ganzenmarkt.-(zie op het 
kaartje, no. 4). Hier woont nu o.a. de fam. Mellink. Voor een foto 
van de huidige situatie zie verderop in dit artikel. 

Daar er van de nieuwe school geen bouwtekening meer voorhanden is, 
plaats ik hiernaast een bestektekening van een standaardschool,zoals 
die vanaf 1825 in Gelderland, volgens een besluit van Gedeputeerde 
Staten van Gelderland van 2 juni 1825 gebouwd moesten worden. (-tot 
1855-) . 
(Rijksarchief Gelderland, archief Gedeputeerde Staten no. 15.02,113) 

Dit voorbeeld geldt voor een school van 150 leerlingen, waarvoor 
een begroot bedrag van f 2612,86 stond. 
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De nieuwe school zou gebouwd worden voor ongeveer 300 leerlingen . Dat 
leert ons het bestek, dat hiervoor gemaakt is en waarvan ik U hieronder 
een uittreksel zal geven.Het bestek omvat 12 bladzijden geschreven tekst 
met hier en daar zeer gedetailleerde omschrDvingen. 
Bestek en conditiën, 
waarnaar het Gemeentebestuur van Lichtenvoorde voornemens is, onder 
approbatie van Hun Ed. Groot Achtbare Heeren Gedeputeerde Staten dezer 
Provincie, aan te besteden, het bouwen eener nieuwe School,voor de stad 
Lichtenvoorde, met de leverantie van de daartoe benodigde materialen, 
en Zoo, als dezelve nader in het bestek zullen worden om schreven, 
als mede, het afbreken van een oud huis ter plaats, waar de nieuwe 
School zal gebouwd worden, en wel in vijf afzonderlDke percelen 
en vervolgens in massa. 

Art.:l Maat en Peil 
De maat in dit bestek bedoeld 
1827 bepaalde ellemaat. Het 
worden is de bovenkant van 
ingang der School. 

is de bD Z.M. dispositie van de 30e juli 
peil waaruit alle metingen zullen gedaan 

den onderdorpel van het koe zijn voor den 

Art.:2 Afdeeling 
Ie. Het afbreken 

der perceelen 
van het oude huis, het graven der sloven voor de 

fondamenten. 
2e. Den arbeidsloon van het metselen en leverantie van kalk, zand en 

zo. 
3e. De leverantie der te kort komende houtmaterialen. 
4e. Den arbeidsloon van timmeren met de leverantie van de noodige 

sPDkers. 
Se. Het verven en glazenmaken met de leverantie van het noodige glas en 

vervstoffen. 

Art.3: Nadere omschrijving der werken. 

Eerste perceel. 
De aannemer van dit perceel zal het oude huis voorzigtig afbreken,zoodat 
aan de dar afkomende materialen geen schade worde toegebragt; hD zal 
de stenen van de kalk zuiveren en schoonmaken, hD zal al de materialen 
van de huisplaats opruimen, zoo dat de sloven voor de fondamenten onge
hinderd kunnen gegraven worden. Vervolgens zal hij naar de uitgebaakte 
strekkingen de sloven voor de fondamenten graven, zoo diep als naar 
omstandigheden van de vastigheid van den grond noodig zal bevonden wor
den, en dezelve vervolgens met steenpuin aanvullen en vaststampen. 

Tweede perceel. 
De aannemer van dit perceel zal de fondamenten voor de school, die de 
lengte zal moeten hebben van 18 ellen en 80 duim en de breette van 9 
ellen 40 duim buitenwerks te meten, en aanleggen ter diepte van 1 el, 20 
duim beneden het peil. 

Dan wordt er gezegd: 
De aannemer zal al deze metselwerken, zoo veel mogelDk wel waterpas en 
te lood in een goed kruisverband ophalen en schoon bewerken,telkens in 
te voegen, de voegen met een dagge doorgehaald. HD zal op zDn tDd en 
plaats met den aannemer van het timmerwerk de vereischte deur en glas
koezDnen volgens tekenening stellen, het dak zal hD met pannen behangen 
en met wel bereiden kalk aanstrDken, vervolgens zal hD de school, het 
brandhok en de . secreten van binnen berapen en bepleisteren, het plaffond 
zal hD van boven met kalk, met stroohaksel of haar gemengd volrapen en 
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inwasschen en vervolgens van binnen glad berapen en bepleisteren, en hij 
zal dit geheele werk ten genoege van het Gemeentebestuur in de beste 
orde moeten opleveren. En kalk, zand, lood en Bentheimer-stenen erbij 
leveren. 

Derde perceel. 
Dec aannemer van dit perceel zal al de te kort komende hout materialen 
moeten leveren en wel bepaldelijk eiken hout. (Hier volgt dan een opsom
ming van een dertigtal verschillende formaten en aantallen) 
Vervolgens nogeens een opsomming van het benodigde dennenhout. 

Waarna gezegd wordt: 
Al de bovengenoemde houtmaterialen, zullen moeten zijn van de beste in 
hun soort, zuiver in den haak gereid, en volgens de maat blijvend hout 
en meskant, het eikenhout zonder nadelig noesten, roode of witte olm of 
zonder eenige wezenlijke gebreken hoe ook genaamd, het koezijnhout door het 
hart gezaagd en alles lijnregt, behalven hetgeen met zeeg bepaald is. 

Vierde perceel. 
De aannnemer van dit perceel zal vervaardigen, een voordeurkoezijn aan 
de school, hoog in den dag 2 ellen 50 duim en wijt 1 el en 10 duim. Drie 
glaskoezijnen in het voorfront van de school, hoog in den dag 2 el 68 
duim en wijt één el 52 duim. 
Nog zal hij maken volgens teekening 2 glaskoezijnen, in de eindgevels der 
school, zoo verdeeld, dat iedere ruit groot wordt in de dag 31 duim a 
40 duim. 

Er volgt dan verder een beschrijving van al het timmerwerk, dat er aan 
deze school moet worden verricht. Zoals daar genoemd worden: Alle kozijn
ribben, platen en kap; de ankering; deuren, glasramen enz.; vloeren,por
taal enz.; plafond, zolders enz.; zittingen en lessenaren. 

Van deze laatstè soort moet hij maken 16 schrijftafels en 14 dito voor 
niet-schrijvenden en bij iedere tafel een zitting. Meestal hadden deze 
tafels 10 zitplaatsen op een rij, zodat we kunnen aannemen,dat hier een 
school voor ongeveer 300 kinderen werd gebouwd. Verder moesten er vier 
borden gemaakt worden. En een kast ter berging van het papier enz. 

Vijfde perceel. 
De aannemer van dit perceel zal al het verfwerk verrichten binnen en 
buitenwerks. Verder zal hij al het benodigde materiaal hiervoor leveren. 
Ook het beglazen en het leveren van het glaswerk zal hij verzorgen. 

Art.: 4. Vergeten kleinigheden en duisterheden. 
Bij aldien in dit bestek iets mogt zijn vergeten of over het hoofd gezien 
zijn, hetgeen echter uit den aard der zaak als van zelve aan deze werken 
nog zoude moeten verwerkt en geleverd worden, zoo zal de aannemer ver
pligt zijn hetzelve, op de eerste aanzegging te verrigten,mits de kosten 
over het geheel de som van 30 gulden niet te boven gaan. 

Art.: 5. 
De aannemer zal al het hout en verdere materialen, binnen één maand,na 
de approbatie dezer Conditiën, te Lichtenvoorde bij de plaats van de 
nieuwe school moeten leveren; aldaar zal dit hout en alle de materialen 
worden geëxamineerd door twee deskundigen, door het Bestuur alhier daar 
toe benoemd, en, zoo zal de aannemer dadelijk, andere in de plaats moe
ten leveren, die aan het bestek en de keuring voldoen. 
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ArL: 6. 
Zal het geheele werk 
moeten voltooid z ijn. 
betalen ~&n gulden. 

of , op den IS October dezes jaars 1829, 
Voor eIken dag nawerkent, zal de aannemer moet en 

Art.: 7. 
De aannemers of aannemer zullen alle noodige mater ialen er bij leveren 
als mede het nocdige steigerhout en al den arbeid verr igt en,welke tot 
opbouw van dit werk Doodig zal zijn. Zodat het Gemeentebestuur alleen 
voor zijn rekening houdt: 
I e. De tekort Jcomende metsels t enen: 
2e. De Doodige blauwe dakpannen. 
3e . Al het ijzerwerk, a lleen ui tgezonderd, spijkers en gewigten. 

Ar t .: 8. 
De betal i ng zal geschieden in t1;lee termijnen, de eerste tenntjl'l., de ha1f
scheid, zoodra de school klaar is . en door twee deskundigen bovengemeld, 
is geëxamineerd , of alles ingevolge het best ek is gemaakt, Een tweede 
of laatste termijn in de maand mei des jaars 1800 dertig. Eindelijks , zal 
de aannemer ook moeten dragen , all e kosten van aanbes t edingen, hetzij 
voor zegels, registratie , porte enz . Welke men berekend , dat zich plus 
minus 3! pct . zullen komen t e bedragen. 

Na voorlezing van dit bestek is men tot de aanbesteding overgegaan: 
Eerste perceel : 
De afbraak van het oude huis en het graven van de sleuven voor de fun
dannen tlelL Ingezet: op i[.() gulden, VI2:JCflolgens bij op bod gemijnd voor eert som 
s om van 0 " •• • •• 0 • " • • • ü • " •••• " •• • < ü •• ü •• " •• , • • • " • •• • c " •• , , • • " • " , •• f 11 g , -
Door Gerrit Jan Knippenborg, tapper te Lichtenvoorde. 
Tlieede ]?Ierceel ~ 
Het werkloon voor metselen en de l evering VBn kalk, zand, lood en 
Bentheimer steen. Ingezet op f 250,- , gemijnd voor .... . ...... . f 
Door Jan Derk Olijslager, metselaar t e Lichtenvoorde. 
Derd.e pen::eel:: 
De levering van het hout . I ngezet op f 500, gemijnd voor .. .. f 810, -

Door Jan Berend van Eerd.en, timmerman t e Aali:erL 
V:1Lerde perceel~ 
Het tünmer loon en de levering van spijker s en ander ijzep,;Jer k 0 Ingezet: 
op f 250,- en gemijnd voor .. . . . .. . ...................... . .. .. f 450, -
Door Derk Hulshof " U .mmerman te Lichtenvoorde. 
V:Ufde p,erceel ~ : 
Werkloon voor verven en glas 
material en hiervoor. Ingezet 
Door Fredrik Kolkman, verver 

inzetten en voor de levering van de 
op f 50,- en gemijnd voor ... o •• •• f 79,
en glazenmaker te Lichtenvoorde . 

Vervolgens hebben wij voorgaande aannemingssom opgetel d en kwamen op 
een bedrag van 1857 gulden. 

Hi erna heeft men de he l e bouw inclusief de leveringen , in ~~n aan
nemingsbod ingezet t egen f 1500,-, en is ver volgens gemijnd tegen een 
som van . .. ... ....... ... . >.................. . ..... .. . ...... , f 1520,-
Door Derk Hulshof , timmerman te Lichtenvoorde. 

Getekend doO!~: 

Cleze Derk Hulshof en door A.H .Humme l inck, burgemeest2r; 
E.Venderbosch , J. te Giffel, G.Dammers, en door 
W.J.Roelvink, secretar is. 
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Na deze gegegevens uit de Gemeentestukken wil ik hierbij nog de foto af
drukken van de huidige staat van de a.L.S., die op dezelfde plek l ater 
in 1856 gebouwd is. 
Graag zou ik een beroep doen op onze aandachtige lezers en verdere 
geint er r esseerden , die weten wat er met dit pand gebeurd i s, nadat: de 
nieuwe a.L.S. aan de Dijkstr aat betrokken is i n 1887. (Waar is het voor 
gebruikt of wie heeft er gewoond ?), om mij hierover inf ormatie op te 
sturen of mij te bellen. 

Verder zou ik van onze leziETs graag wet en wie e :r een fo to heeft, of llÏee t 
wie er een heef t , van de voormalige R.K.Jongensschool, vlelke gest.aan 
heeft aan de Patronaat straat naast het toenmalige Patronaatsgebouw/ KJC
huis. Ook andere gegevens, tekeningen en foto's van de scholen, die er 
in Lichtenvoorde "Vïaren tot aan de zest iger jaren, zijn zeer welkom. 
hui 
Als U informatie of gegevens heeft deze graag zenden aan , of contact 
opnemen met: 

G.J.A.Eppingbroek 
Ioekoekstraat 16 
7102 AZ Winterswt~ 
teL ~ 05430-15408 

Bij voorbaat dank voor Uw aandacht en medewerking . 

Voo~alige 0.L. 5 . aan de ganzenm~t 



1. Verenigingaredede1ingen ............... pag . 1 
2. Financieel verslag .................... pag. 3 
3. Archeologie in Lichtenvoorde ......... pag. 5 
4. Activiteiten 2e halfjaar 1991. ... . ... pag. 12 
5. Scholen en onderwijs in Lichtenvoorde .. pag . 13 

ADRESSEN: 

Vereniging voor Oudheidkunde te Lichtenvoorde 

A. J . Vos Voorzitter Patronaatsstraat 

Th . A. C.Hulshof 

G. J . A. Eppingbroek 

A.W. M. Polders 

Vereniging voor Oudheidkunde 
te Lichtenvoorde. 

Opgericht 28 oktober 1971 . 

Secretaris 

Penningmeester 

Redactie 

Middachtenstraat 

Koekoekstraat 16 
Winterswijk 

Brechtstraat 3 

43 tel . : 75326 

60 tel. : 73716 

tel . : 05430-
15408 

tel . : 74107 



ate- . 5 
tun..~/naam · · v-indpfaaLó : 
daLvUng · · Rak-0d : 
gfaZUUfL : 
maLR..n (Uh) : 
h.eAkOm-1t . · PJizondR-fLh . : 

10 

(1.imvz..acdw~ 
7ong~o opg/L. 3 
XVIII 
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Om. TJ 'cle scllet.sen "'floor \:trellce probl e1Tien fHerl kan J:CGraeIl t(:! st~aan, geef"t bH 
beeld aan, het bepalen van de van het schoolgebouw voor 1829.-

eenüude kadaster kaart van 1832 staat onder kadétsternr. 136L: een 
pand 8angedtüd met 11 Schoclh:uis'l . ( Nr .l op onders t a2mde kaart :;. Dt·t 
pand is bt2!zit van de Harke van Lichtenvoorde ( de Gemeente ) volgens 
de l10orspronkelijk Aanwijzende Tafel van Grondeigenaren" (QAT) van 1832 

In hf:!t register van de volks1:elling van 1830 worden hier geen bevHmers 
gesitueerd , dus OJlbelfJQOnd. 

De heer EH:.ing ffi5Jakt in een artikel in \VDe LichteVoor de H nr. 6 (1976) 
me l ding van dit geOiQ;Uvl als ztjnrle in 1735 b,ewoonc1. door de iis1:acl.sschrieV8y 1t 
en get roffen door een brarH.1. (stukken zijn verloren gegaan) , t enlijl he t 
19.t(~r gebTfJ.ikt\..roràt als schoolhuis < 

De heer Buijnink is ai nau'\..rkeur iger met; het aangeven va.fi het jaar van 
inrichting tot school. HU zegt in e ,en artikel i n "De Lich·te Voorde!! n!. 
8 (977): uRet: aloude Poorlthuis ( meL her berg) werd in 1815 ve randerd, 
verhomid tot: school. Dit pand zot! late" het: eerst.e GerneentehlllsW'orden. 
Bij nader ardüefonderzoek blijken de kosten van deze verb01..l'ldng in 1815, 
ä f 40-17- 4,door de Gedeputeerde Staten van Gelderland achteraf goedge
keurd te zijn op 13 oktober UH 7. lAiasrna de ver goeding door de Gemeentre 
op 29 august.us 1818 ontvangen werd" 

De heer H.Kruip noemt i n zijn a r tikel!1Het Heestershui s" c"ver' de oml.enlij
zer G,H.Schepers. het pemd onder kadasternro 9 huisilr. 62 (nI'. 2 op 
onderstaande kaart). en bel,wond door die on.derw~jzers Hesselink en Sche~ 
ers zowel het ~ ~l\l!e (:oste:rshuis" als he t " Schoolhuis f:\J. Op dezelfde kadastaI" 
kaart staat hi erbij niets bijzonders vermeld., De O. A. 'L l2chter geeft 
ook hier '.veer als eigenaar aan : de Nadee van. Lü:ht.envoorde G 

Het l~derachter liggende pand met kadasternr . 1398 heeft ook huis nr. 61 
en is >vel t~igendom van GoH . Sche·per s " 
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De nieuwe school zou gebouwd worden voor ongeveer 300 leerlingen . Dat 
leert ons het bestek, dat hiervoor gemaakt is en waarvan ik U hieronder 
een uittreksel zal geven . Het bestek omvat 12 bladzijden geschreven tekst 
met hier en daar zeer gedetailleerde omschrijvingen. 
Bestek en conditiën, 
waarnaar het Gemeentebestuur van Lichtenvoorde voornemens is, onder 
approbatie van Hun Ed. Groot Achtbare Heeren Gedeputeerde Staten dezer 
Provincie, aan te besteden, het bouwen eener nieuwe School,voor de stad 
Lichtenvoorde, met de leverantie van de daartoe benodigde materialen, 
en Zoo, als dezelve nader in het bestek zullen worden om schreven, 
als mede, het afbreken van een oud huis ter plaats, waar de nieuwe 
School zal gebouwd worden, en wel in vijf afzonderlijke percelen 
en vervolgens in massa. 

Art.:l Maat en Peil 
De maat in dit bestek bedoeld 
1827 bepaalde ellemaat. Het 
worden is de bovenkant van 
ingang der School. 

is de bij Z.M. dispositie van de 30e juli 
peil waaruit alle metingen zullen gedaan 

den onderdorpel van het koe zijn voor den 

Art.:2 Afdeeling 
Ie . Het afbreken 

der perceelen 
van het oude huis, het graven der sloven voor de 

fondamenten. 
2e. Den arbeidsloon van het metselen en leverantie van kalk, zand en 

zo. 
3e. De leverantie der te kort komende houtmaterialen. 
4e . Den arbeidsloon van timmeren met de leverantie van de noodige 

spijkers. 
Se. Het verven en glazenmaken met de leverantie van het noodige glas en 

vervstoffen. 

Art.3: Nadere omschrijving der werken. 

Eerste perceel. 
De aannemer van dit perceel zal het oude huis voorzigtig afbreken,zoodat 
aan de dar afkomende materialen geen schade worde toegebragt; hij zal 
de stenen van de kalk zuiveren en schoonmaken, hij zal al de materialen 
van de huisplaats opruimen, zoo dat de sloven voor de fondamenten onge
hinderd kunnen gegraven worden. Vervolgens zal hij naar de uitgebaakte 
strekkingen de sloven voor de fondamenten graven, zoo diep als naar 
omstandigheden van de vastigheid van den grond noodig zal bevonden wor
den, en dezelve vervolgens met steenpuin aanvullen en vaststampen. 

Tweede perceel. 
De aannemer van dit perceel 
lengte zal moeten hebben van 
ellen 40 duim buitenwerks te 
duim beneden het peil. 

Dan wordt er gezegd: 

zal de fondamenten voor de s chool, die de 
18 ellen en 80 duim en de breette van 9 
meten, en aanleggen ter diepte van 1 el, 20 

De aannemer zal al deze metselwerken, zoo veel mogelijk wel waterpas en 
te lood in een goed kruisverband ophalen en schoon bewerken,telkens in 
te voegen, de voegen met een dagge doorgehaald. Hij zal op zijn tijd en 
plaats met den aannemer van het timmerwerk de vereischte deur en glas
koezijnen volgens tekenening stellen, het dak zal hij met pannen behangen 
en met wel bereiden kalk aanstrijken, vervolgens zal hij de school, het 
brandhok en de. secreten van binnen berapen en bepleisteren, het plaffond 
zal hij van boven met kalk, met stroohaksel of haar gemengd volrapen en 
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