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HET

BESTUUR zoekt i emand die als toetredend bestuurslid
de funkti e van SEKRETARIS wil waarnemen.

De taken van de sekretaris omvatten:

*
::~

het zorgdragen voor de uitnodigingen van
bestuurs-en algemene ledenvergaderingen;
het hiervoor samen met het dagelijks bestuur

opstellen van de agenda;

*

het maken van verslagen der vergaderingen en
1 maal per jaar net Algemeen Jaarverslag.

Bovendien: het registreren, ordenen , opbergen en/ of
distribueren van binnengekomen stukken ( leesmap ).
het bespreken van spoedeisende stukken met het
dagelijks bestuur ( event. copiëren en opsturen )
het evt.verzorgen van uitgaande correspondentie
en het bijhouden van de leden-administratie en
ledenmutaties.
Wie wil ons helpen deze taak te vervullen en onze zorgen
te verlichten is van harte welkom!
Ook als U iemand kent, die U voor deze taak geschikt lijkt
willen wij dat heel graag van U horen.
Namens het bestuur,
A.J.Vos, voor zitter

Bij. de voo/l.kC11'd:
l/W.gTl1R..!lt van ei!Jl. majolicaJ..o-w.. ( a/Jn .

19 , 8

~

18, 2 CJTl ) .

(ievonden. ~ de opg/l.avmg "/{Mt.e.e.fg/l.acht" doO/l. de
11. 0 . L op 8 j wz.i 1993 . Dai.RAing : 1600 - 1650 .
De ge/l.eCOfUjUwee/l.de Lekd fu-idt :
HIJ (DIE ) NIE75 5CHU( L)DI(i 15, 15 RIJI{ ((iE)NOE(i .
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VOORWOORD VAN DE REDACTIE

De laatste jaren poogt de redactie twee maal per jaar de periodiek "de
Lichte Voorde" te doen verschijnen.
Medio 1993 zijn we er weer in geslaagd voldoende copy bijeen te garen,
dat de moeite waard is gepubliceerd te worden.
Ofschoon we praktisch geen reactie hebben ontvangen op een uitgebreide
rectificatie van een opvatting over :"vermeende historische feiten van
muren en bastions" in Lichtenvoorde, hopen we toch velen een plezier
te doen met onze verdere zoektochten in het verleden.
Naast dit voorwoord treft U aan samenvattingen van de dit laatste
halfjaar gehouden verenigingsactiviteiten door H.J.A. te Brake.
De heer Harry Kruip uit Aalten verrast ons telkens weer met zijn
speurtochten door Lichtenvoords verleden. Met dank namens de redactie.
Dit geldt ook voor een ingekomen artikel van de heer H. Kooger uit
Arnhem over de Joden van Lichtenvoorde. Nu eens een blik op een andere
groepering dan enkel katholieken en protestanten.
Het inmiddels uitgestorven beroep van "Armjager" krijgt aan de hand van
enkele tot ons gekomen bronnen ook de aandacht.
Onder
het
hoofd
"Grondlegger
en
bouwpastoor
van
de
H.Bonifatiusparochie" heeft A.J.Vos voor U uitgeplozen wat de
betekenis van pastoor Rutger te Welscher voor Lichtenvoorde is geweest
Namens
onze
"Archeologische
Werkgroep
Lichtenvoorde"
zorgde
G.A.T.M.Nijs niet alleen voor de voorplaat van dit nummer, maar meldt
hij ook de 'gelukkige vondst en herkomst' van het doordenkertje:
"Hij, die niets schuldig is , is rijk genoeg"
Tenslotte draagt de wrnd. sekretaris/ penningmeester G. J . A. Eppingbroek
bij aan het op de hoogte blijven van de mutaties , nieuwe leden enz.
Vermeldenswaard mag het zeker genoemd worden, dat een jarenlang
oud-lid van de dialectgroep bij het samenstellen van " 'n Kleddeken
Achterhooks", de heer Willem Hegeman, geboren 18 februari 1889, beter
bekend als "Diekas Willem" op 104 jarige leeftijd op 21 maart 1993 in
het bejaardenhuis Antoniushove te Lichtenvoorde is overleden. Zijn op
hem toepasselijke lijfspreuk luidde:
"Wie in zijn jeugd het pad der deugd heeft ingeslagen,
het goede doet, wacht welgemoed zijn oude dagen" .
Blijft over: dank aan allen toegewenst, die een bijdrage geleverd hebben
hebben en veel leesplezier bij nr . 27.
De redactie: A.W.M. Polders, A.J.Vos, G.A. T.M.Nijs
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ACT I V I TEl T EN
Op 19 januari werd een filmavond georganiseerd in zaal " De
Koppelpaarden " . De heer B. Tragter uit Bor culo vertoonde enkele door
hem zelf gemaakte fil ms over "de Achterhoek" en een film over de
Berkel .
De eerst vertoonde film gaf een beeld van het verleden van de Achterhoek . Dit kwam tot uiting in de getoonde gebouwen, landschappen en
typische Achterhoekse taferelen . Uit de film blijkt , dat de Achterhoek
rijk is aan kastelen en landgoederen en dat er veel bewaard is ge bleven
uit de geschiedenis en ook is gerestaureerd (w . o . Bro nc khorst , een
heel stadje zelfs ). Ook is er veel landschappelijk schoon bewaard gebleven. O. m. rond Winterswijk . Hiervan getuigde al Jac . P . Thijsse (1945) ,
die dit gebied omschreef als "uniek in Europa" . Enkele van de gerestaureerde kastelen zijn wel , maar een groot aantal helaas niet van
binnen te bezichtigen .
De tweede film ging over de Berkel . Deze film is bedoeld om een kri tische noot te geven bij de kanalisatie van de Berkel in de laatste
decennia . In de film komt duidelijk het grote verschil in aanpak aan de
Duitse en Nederlandse kant naar voren . De Berkel ontstaat in Billerbeck . In de film is te zien dat de dan nog kleine rivier een " doorwaadbare plaats" heeft . --Naar een dergelijke "doorwaadbare plaats" zou
ook Lichtenvoorde zijn ve r noemd??
Vooral in het Duitse str oomgebied van de Berkel is er relatief weinig
water ,
dus
weinig
overlast,
en daarom weinig noodzaak tot
kanalisatie . Hierdoor zijn de oevers mooi begroeid en is de populatie
van flora en fauna zeer veelzijdig . De grillige loop van de rivier is
ontstaan door hoogteverschillen en gesteldheid van de ondergrond. Al
met al zijn er juweeltjes van landschappelijk schoon ontstaan in het
stroomgebied .
In het Nederlandse komen dergelijke plekjes bijna niet meer voor .
Doordat er relatief meer water stroomde , ontstond er meer overlast .
Daardoor was een betere beheersing van de waterafvoer nodig . De
kanalisatie en het aanbrengen van stuwen heeft de natuur rond de Berkel geen goed gedaan . Dit komt in de film duidelijk naar voren : kaarsrechte stukken rivier met kale oevers en dijken . De laatste jaren
echter , zijn door afdamming van aanvoer beken en beplanting van de dijken
etc . wel situaties geschapen , die vorming van natuurlijk landschap
mogelijk maken .
Jammer is, dat ten behoeve van het machinaal onderhoud van de rivier
de oevers niet beplant zijn met houtachtigen . Hierdoor kunnen sommige
vogelsoorten in dit gebied niet gedijen .
In de laatste film komt met name de grote verscheidenheid van de Achterhoekse natuur tot uitdrukking . Een zeer bijzonder cachet wordt aan

deze film gegeven door de begeleidende tekst, in dialect gesproken .
Er zijn ruwweg 3 gebieden te onderscheiden . Het meest noorderlijke , de
streek omgrensd door Doetinchem, Hummelo, Lochem , Vorden is een oud
gebied . Is hoger gelegen , zeer lang in cultuur . Veel afwisseling in
het landschap als bossen , akkers , weiden en wallen . Hierdoor een zeer
gevarieerde flora en fauna . Het gebied rond Eibergen , Beltrum,
Zieuwent , Lichtenvoorde is lager gelegen. Vooral voor agrarisch
gebruik zeer effectief ingericht , rechte beken , weinig bos . Wel een
rijke , maar aan de omstandigheden aangepaste flora en fauna . Ten zuiden
hier van het Korenburgerveen en het iVinterswijkse bekengebied . Elke
a ndere planten- en bomenpopulatie heeft andere "bewoners " als wild ,
vogels en insekten . De filmer heeft dit duidelijk gemaakt met erg mooie
opnamen van vergezichten, luchtshots en doorkijkjes . Dit alles wordt
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afgewisseld met veel close-ups van vooral vogels en insekten, die in
de Achterhoek leven.
Een mooie avond voor de 70 aanwezigen en een aansporing voor anderen
om een volgend evenement van de vereniging mee te maken.

JAARVERGADERING

op 29 maart 1993
De jaarvergadering van de Ver.v.Oudheidkunde te Lichtenvoorde duurt
in de regel niet zo lang. Dit komt ook door de duidelijke verslagen van
de secretaris/penningmeester.
Voor invulling van de resterende tijd was de heer Krosenbrink, ouddirecteur van het Staringinstituut uitgenodigd. Hij hield een
voordracht over volksverhalen en het ontstaan ervan.
De heer Krosenbrink is een boeiend verteller, die kan putten uit een
grote variatie aan verhalen. Dit komt ook doordat hij de laatste jaren
duizenden verhalen heeft aangehoord met het doel ze op te schrijven.
Uit zijn verhaal blijkt, dat veel verhalen al eeuwen oud zijn. Ook komen
dezelfde soort verhalen in verschillende streken van Europa voor.
Helaas
zijn
in
het
Nederlands
taalgebied
welnlg
verhalen
opgeschreven. Daar is de laatste decennia wel het een en ander aan
gedaan, ook door de heer Krosenbrink zelf .
Elke streek heeft zijn eigen verhalen. Het streekeigene kan extra smeuig worden door het gebruik van het dialect. Zo hoort het verhaal van
de wee~wolf echt in deze streken thuis. Al wordt het op verschillende
mani,.eI'en en in verschillend dialect verteld. In tegenstelling tot
verhalen uit de literatuur zijn de volksverhalen over het algemeen
"zonder zorgen". Met de komst van de electriciteit zijn de
"spookverhalen" verdwenen.
Daarom is het goed, dat ze worden opgeschreven, anders zouden deze
verhalen uitsterven.
H.te Brake.

AANWINSTEN

FOT 0 - ARC H lEF

- Ontvangen van de heer A.te Vruchte, te Lichtenvoorde een oude foto
met hierop pater Reinders OFM en zijn ouders (Stroet) uit Harreveld.
Allen zittend voor een ereboog, waarschijnlijk bij zijn priesterwijding .
- Ontvangen van de fam. Eppingbroek te Winterswijk:
- 4 kleurenfoto's, onderwerp: excursie van de cursisten "Oud
Schrift"naar het archief van Huize Bergh te 's-Heerenberg
3 kleurenfoto's,
delen van een kaart van J.v.Lindt
1654 (repro's). Onderwerp: Lichtenvoorde en Harrveld.
3 zwart/wit foto 's, repro's van luchtfoto's 1950- 1960
Vragend er , Lievelde en Zieuwent .
2 zwart/wit foto's, repro's oud Lichtenvoorde.
2 zwart/wit foto 's, repro's Harreveld 1950-1955.
Alle gevers hartelijk dank.
G.J.A. Eppingbroek

uit
van
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DE ONDERWIJZERS TE LICHTENVOORDE
Niet als verbetering, doch als aanvulling moge dienen de ondertaande
gegevens op het artikel "De onderwijzers te Lichtenvoorde" door Raymond
Boekelder in "De Lich te Voorde" nr . 22 van December 1990. Deze
gegevens vond ik in de notulenboeken van de Gereformeerde Classis van
Zutphen
en andere inventarisnrs .
van deze Classis,
en tot
complementering van zijn artikel vond ik het wel nuttig deze hierbij te
voegen. De Notulenboeken beginnen eerst in het jaar 1593 en aangezien
Lichtenvoorde pas in het jaar 1616 door de Zutphense militairen werd
i ngenomen en door Georg Ernst van Bronkhorst en Borculo tot een
zelfstandige Heerlijkheid werd gemaakt,
kon de Reformatie in
Lichtenvoorde eerst in dat jaar ingevoerd worden. Dus is het
begrijpelijk, dat er slechts schaars over het schoolwezen in die eerste
jaren vermeld wordt. Een simpel bericht van het jaar 1602 geeft echter
te kennen, dat de schoolmeesters van Grol armoedshalve waren vertrokken en dat "de Papisten van Grol haere kinderen na Lichtenvoorde ter
scholen sint schickende", dus ten teken, dat Lichtenvoorde toen nog
een Katholieke onderwijzer had. Volgens de gegevens van de Classis Zutphen dd. 18 juni 1616 werd Henricus Kemner als eerste gereformeerde
schoolmeester in Lichtenvoorde bevestigd, nadat hij "opentlyck voor de
volle vergadering van de Classis verclaert hadde, dat hij de
gereformeerde religie van herten was toegedaen en daarbij belovet te
willen volharden door Gods genade zijn discipelen altyt trouwelyck te
onderwysen naar de ordre der scholen door de Classis beraemt en door
de Heeren van de Gedeputeerde Staten geratificeert".
Een brief van de Classis van Zutphen nr. 43 (195) van 't jaar 1637 betreft zijn opvolger, en is van de volgende inhoud:
[VL6am.e in/JuncLvz./J gund_i.g.e V1IJ.LI2den,
Op LL. L.
g.e/Jmn.en doo/L /VU..ev.en C1R.J7.. 012-6 op huyd.en OV.e/Lg.el.evlVIi.g.edat.evd, h.ee.J...en wij. Johan.ruv, 70ll.eruuvz. tot .e.en S choo1m.eY/J:L.e/L in
pla..e..U,.e van H.e.rvUc K.emruvL C1R.J7..g.enorrz..en, g.e1yck ook /Ju1cJu, .e..y di..e fi.evuz.n..
Y.ed.epuLUvzd.en i./J g.eapp/Lolivd, op al/JulcJU!. gagi..e .end.e .emol~ al/J
Za1i.g.e/L H.e.rvUCU/J K..enuuvz. g.ehadt h.e.ep. fla.e/L al/Jo .e.en man da.e/Lop nl...et
1.ev.en .en kan, t.en /Jy hy dli G..LI>:L.e/Ly d~y h.eil, /Joo /Ja11 LL L. g.e1i..ev .en .e..y Syn Y.ena.ed.en o/-i.e da.e/L' t mocht.e Relwo/L.en ( al-60 my t ' -6.e1v.e oncondi.gh) /Ju1ck/J t.e V.e/L/Jo.eck.en .ende uyt t.e M.en.g.en, t.en.ei.ndt hy Johann.e-6 zyn /lmpt Reyd.e in Cu-6:L.e/Ly.e al/J S chooldlin/Jt ~ t.e onv~1VIi.
.end.e nR.e/L/Jug.e/L mocht.e Wa.e/Lnerrz..en. ' t tJ.e1ck v~ouw.ene, wl..11 ick /1. L.
yodt d.em A1m.echlig.en .ende Syn.en tJoo/Ldt cL.eA g.ena.ed.e Rev.e.e1.en.

fI.et

ha.ed_, tot Zutph.en d.en

l.eRrL. Anno 163 7.
d.e

U. L . D~~tw~ge q~

Bouma fI.S.

Het is wel heel merkwaardig, dat deze Johannes Tollenaer op de eerste
ledenlijst van de Gereformeerde Gemeente van Pasen 1641 voorkomt alleen
als koster en niet als schoolonderwijzer en zo komt hij ook voor op de
l edenlijst van Kerstmis 1647. Doch Hermannus Nepus wordt dan vermeld
als schoolmeester. Deze laatste moet voor 1650 zijn overleden, want in
dat jaar worden ingeschreven als leden de schoolmeester Willem Jansen
met zijn huisvrouw, komende van Deutichem met een attestatie. De laatste benoeming van Willem Jansen Berckelaer werd niet direct door de
Eerw.Classis geaccepteerd, want in de Classicale vergadering dd. 23/26
April 1650 werd een brief ingeleverd van zijne Genaede Georgh Ernst van
Bronckhorst en Borculo, "in welke gerecommendeerd wordt een seecker

lJf2rsoon om gepref.'Jent.eerd te worden tot den Schooldü"'Il.st:t.e Lich.ten~
voorde.1': Als Ek~(:;l~ van Lichtenvoorde had hU van ouds tler het: recht van
benoeming van al z~jn beambten.? deus ook van de schoolmeester, doch
sedert de in cweri:l1g van d.e Reformatie kon d.it alle:::m. geschieden El.et
goedk r2u:ctng van de Een,;" Heeren van; de Classis. die;::; er p r e:c.ü~s op toezagen dat eer:! niemv' t.e b~~rco'emell hE~El1J1hte de Nieu'tl'2; Gereform,eeJtde Leer
c~ras
tI:.N2!gedaan,
Op 30 ju.li venI,,~ld·t d.e scriba van d.e Classis.
J~

~[!V)l'}e..c,to/Lert

de

fd-Ll!:l,un.

oIu;LJ(~e

cL(1)~

[lVU..v(,

cIe.

il12JLi..t::ll,,-[, /;:..le,..gj6JZl1. g/zcla.Ci:Jl., cLcr..,t a:.e ..6c/Î.. oolrlv2.(2..;j;:lR~·~/.
ÜCU1 de C)Za.lJ:./J4.~.6) ~~Lb CLa.llg/2..n.Ortv,Zll, IZi?..
ll'e.l7...ç;/(lcL2./l-6'lg lte.e~fi~ i)OCvt gO.2..t f/R.J.)O/7.J~iei7_F fl d.cd ll)(u?rU2J21t h..f:l
re

zOJ'ld>2It

nlJZcLe,L!.,'E:~l.J2fl.

U L).e./L~iOIZ(Y'c.'2J'l)a.Yl cle. /-iPJ2,1~Ll2.l1 (j:ed.é/'2lLJ,:e.l2..,1u[,en_ (du./:J l)CU''"t
lud_ Lcmcl.6.rLtz.óJ'J..!.U/L) J doj~ !LU!.. /p/2...tve wu {/e1i?JziZix fLz..'2/U2l7.. .óuU2J/_ wOftden
2).e.rc60d'2i.
/li2JTl
C1..011
.iJ!.. .oJ/l..f;jlgen.:-· (}.,/1-1 /'l!:I ./~laJ!. /uz.J!JLen~ U)!~tgl2.1LrtacjL.{ .eel'l
~5duû_lLzf.yck. .q_n fjj!yck van. d.e H. lnIJpectol1.en, dc&t Clch~t{!jLVOlgh.t zynde de
olw./?e WJ:z..lJcR.. dwzjwp ua. u, al.;., dan. f!olj heli?..!/.. &.Lk~ na gt21lj()on.e.. (J/uUI..e .[.10.1.
eOlIlA2J1.

WO/lcU?JL g'edi._"jI!OI?.e_.e.ILtil'

t>

Hetgeen bevestigt, dat de Heeren van de Classis ook e'zn woordje in
deze benoeming willen hebben. Schijnbaar zijn de partijen tci"c een
overeenstemming gekomen,
de notulen van 8/11 april 1651 wordt
vermeld:
IVaeLien
PJwe.6.LcU:ln (.1)0 o.l/.zitxR../1. )ruz.J2.a:LiJz gRJiaen. h.c'fLcu2.. ,UI. de.
-6aké van den. S cllO0 !Jney/dA?/L tot Licld..t2Jwoo/1..de ge/uande..fd k!Cl-6"
J2.e.n.
.!I.Q·CJuc_,'.,:ü'.. van
.CJemeynle.
LiddvwOOfl.d.lZ we_g!?J! lJ.Lf!..teJll J-a]1j)J211
(BfVl..ck.ei!.o.J2JL)
vooJtge,le4.,zftp
toon..en.de
dal
>:112..
rU.J2.t
al.i!./2UL
go et..
con:Lenui7u2ILl -V7.. /jyn pe'Z.>!Joon enw'!. haddJ2.lï.s mO.I2JL oode, dat. hy t.oi h.avuv1
.Ij Cil (} 0 J!J{u?.y'~ó:Lejt OJ1.q,2__}'LO!1teJl .kF7, A. 17:.Ci./2/L A:.J2/t_C/{'l2.l1 oJ?Cl;7-iZ. .iJ? .ó . irL.er'L o!.,ii2.lZ..ó ..L ~jr/2../)tel?~"l:.
ilZOgf... t00fLcLen, tdae/'r...i.i? ooek. k'yclt217A v/è/I,AochL
dcd Cbe.
hJ.Led.12:
g~L)A2n
Ml?2
cle~ llcmcl
te. ldl...riedell. onz lteven:"",:", Cl.i1Lle/L iLfl d,e_ flV7V7A2Jl
(jecl.t2..pui.evui.é.'..n ofldonrl.ard.ie. van )j>{F~ ~,a. la/L.L;j,, 600 dJ...e vO(l/zgaJ2.rd/z jae.kl)
d~ de voJ!gen.i.i..e <.I-CLefl.en. VOOfl. Aem 102. /:i.l/.ocecW.lV2ftJ h../v:..J.;.JR..lck van. cL2.. Cla"HLtJ
GJ2J7. g.en. onzen.. en de Hp_vLen In.hrN2..cl.oflJ2J7. .to/2.. fLz.:t.A.OW'1.Lt .L//',
ij

co<'

Schijnbaar heeft hij een jaar buiten ordre reeds dienst gedaan, want het
li.dmatenboek van de Gereformeerde Kerk venneldt, dat hjj met zijn vrouw
:reeds op Pinksteren 1650 :Ln Ltchtenvoorde is aangek.omen. Op de
classicale vergadering van 2",/27 maart: 1656 komt een request ter tafel
van "den ge1ftleSen Schoolmeyster tot Lichtenvoorde .Johan Tollenaer '1 , telverkrijging var! een subsidiu:m van de Heeren. Gedeputeerden te Arnhem.
Hiermee vmrden de Eent! . Heeren Inspectoren belast.
Op de 1/,:', mei 1660 behandelt de Eer,,;. Classis ook een request van den
Edelen I-leer Arnold Otto d,'" Rode van Heecken::rl tot de Pennecamp,
resi derende op Huize Tongerlo en van de huislieden van de buurtschap
Vrager en ~ die daarin de Eenl. Classis ·i;.2rzo'èken om
op /100./1. ugen kOIJteTi. haaf/. R..-ig,zTL huy.ói!.uyd:2II. k.i.nde./u2.nfJjj d.en Pk?ct.dagogu~6
(d.-i...e -1yn t.d.e.te CLllU2.J2.:L1ejj .6yrv2. ki.12dt2JU2.n hJ2..1!..tt) l7lodd..en. ge2n/J.Utwv2./l.d.
uJOfuien" .teA. o.iJl~1at2.cJU2.. IJOn. cIR. v€.ruU2. al-ge.J2eg.eni.h..eyL V(iJl LicJd:.lZrwoo/lde. en
de onJl/1.uyck_,á,Q.12./dleyt dvr.. W!Zglz.17. ..Lfl de lûlnLe./1... De ,'JuU...Ka VV'J7U2JLk:t
vvui..e./I., dat de t.E./lhh C.ea-1-6LIi aRJ1.!Tl/v1.c.k. end...e de fLewe.e.gh-/U-'Ji.enen /)00 Ln 'i:..
JUZq!.D2At
aLU7.ge.l/.ot2Ai..,
a.r2j) !.x:m uE/I..-bch..1!..y&G.T!.ef,J1..oedR./U2J? !.Joo/lig4wcid
(.6PEc.üu2.i...cken dE.. IWp'2 lXiIi dOOf!. di.t. fft-wdeJ!. de ki.n.cLe/uzn toi:.. d..e. k.J2Jül.-L/)/jt2.
,i-.
J'
.
I
,
f!.1.
17
)
.1.)
,
,
a.01 waeruU2.y.~ veU? cLt2. pa.ap.lJ€. OhJa.t_l.ngen G:i- .0'2 ;;di./2J7..gen/ COn-6en.(.{2.0U .LOT.
~

I

cL~t

VeJL.JJût2c/-c. on.cl.fZJè
zyf'J2. ,l.c..iruif?_FC1Zrt erz..

nad02.i!
VC!J7_
f..el
UC./1.teJIV 0 o/u:Le..

COllCL!.',LiR.- p

lUlulz/U2n.
O/1.di.naVLe

dCL-t defl./)J2.j!'ve pl2.cutaç/ogU-0 ~i2_ri~ 2~y :UOOJ~
UG11

fLuu/L/JcfLaIJ

ljwcLeJ7U!.nl

van
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Deze peadagoog ';ras kennelijk Gerhard narde, zoals Raymond Boekelder
verme l dt. Deze Gerhani Harde verzocht in. 1663 de Een! .Classis om als
ondenJijzer in Didam Etangest.eld te mogen "lOrden . Door ver e rving k,omt in
1661 de Heerlijkbeid ~Lichtenvoord~ in handen VEiE Ha:c ia Hagdalena,
dochter van graaf Georg Ernst, die sinds 1652 wechJl'we is van Hil':;nd:rik
van Nassau-Stegen en \'lonende OD het kasteel I;;]i 13ch, Dat zti op haar
rechten. stoml, blijkt uit eisa brief van beit jaar 166L, , gc:!r i cht aan d e
Eerw.Heeren van de Classis en wel met de volgende inhoud:

/1 Ch.:LCi/..V OJZ.gffifte
UCll1 derL 12 de..óVL, a1!Jl-Lk:J/.. op On.6en liuy-6!2.
üli /)dl g2/wuden, i20peJULe
aeJWL2.J!1.,e;'L VW2 een€. ~weed!2l7. SchooiJney.óLfU7.
--L11.
de lle;vLl!.ig/uu.i LiddR11.VO(VU:0Z BZt/lj).cJwp Vfl..ae.ge./Len flU-Î..:LeJ2 On,6rz.
voo/1.gCU2Ju1e.en.cLe
ul.lJ:1.e"
op
V,f'.JI,.6oeck
VGl?
On.,,;c,è
0!7.dv1dw2rU2J7.. a/2.cLcuz/L èrL l?.y cl.R"n lieC/1.èrL lXi!"?' de Ci!a.6N!_ g€CLccoJulev7xJ -L.~,
011./,:",2. me~i.rwnge deIMel!ven. DZJulJ. CfD..6,Óê .1..12 af.tert voo/1.val!..f gf.VUUZ -te w.Lt/!.en
uJ..UVClJ2IU?i2 .Ijl '.{ [/<2.eruz. Oru'J cLo/z.rLlydc d,c.ncUz, f2.J.Li...Len p/1.eajudi..Li.e van OrLó
/1..ech.L f2JL ge.ru2.ch:r'-igheii /I.cm geóduc"eLenJ daR af./50o de cuz.Twui!..LLnge vO.n
J I2.fl-t2..ig/lI2--i1/}
4Z-f:rU2.!l
.5 cj"J..ooi!Jne.",WLJ2JL
.-lIL
Voo/vloernde
lt-i2
:Lo.:L CLe.ll
ugf:!JU;Joo/uLig-en. lcli::.:Ló.:0zrL l:..ool' lLOil VOO/'L de./.)J2.ft .((1:/
aIZf)Jvt'"~~ a . .~ .g!:/
OJVjê voo/Lóael/2IL ..i.~5 giZ.p.l!..e.t2gc{., erwP u/y cLi.eIl.Voi!genA daVUJCiIL ,-Lrt pO.6.6fz..ó/Jie
/;yn. Dai Doek deól2. CiLl17...!;,t.eJ!.lunge g/Z,.n.OOlult :Lot d.e. PoJU.:Lil2. (BI2..1D.i.U11.) van
/2€nl2. Stadt O;L N.r!Ji2./L12..ighed y dtz.ttJe1ckJ,2. On.6 doJVL J!:.,vt PW./2..-0:'iZfly ru.f!Jlwlutl..
i.,:, vedii-ouvvden..dt (ve/l.zocfdj. So d/we.gen. /;jy vi2.I2,lJllR..f2.l1. het VV7..t/LOULtiR1i.p
cLG,-t cLe.
Cf.~6.ó.iJJ
al?. CÎrLl) (lW t'J'l2flUlû1Z .en.~ ,.1.1'2 l7l-i.ildt2JLjaeJl.i·r;lll.f2.._it
ge.LiR.l.dl2 k...LncL2/l..en /Le-i.dJ2. PIURCf2IL vCln lVa/-"ja.u) nu:L .en..5C!..~'KeJ!.l~2.1.H2n.
i.€ i..f2J2.UefLen (iJ..epf!.Ol2).Jen) i .6ondv"1..Li..ng
l1lélr&U2.J7..e ü(1)"L {1..-LeUlû Lglu:',..·ii.. lIle_t
!7..et CU2n.6.I~.12..t l.I2J7..van ee./l iL!)I2.e.d..en rw.iJ:. VOO/l. de":,(>A gP..h.l{2_e../,..f..J RIuUz. dw1. oode
.Uî
van h.et O./LguycJ.:.e f2x.J2liZp,e(~J ÜJaR.JlftOO/l., de oruLe/l.dac/uZll
VCI!,
nCd..LLIU2. gelwuden ,v? va11Z van nood:t IW..eILJ2. OVêicigh..e-il. ie V12-/1••óOJ2.t:.lcen om
/IR.Ji7.0.ii...e têgelLó l1CLe./Le .&êhOI2.ILêIL"
ednu d..i.t FdZ./;,!h2.Ct .éA:cJd..ef..yck. L'2e..uyten..
/;,oucLeJ7.. :!:JûV?denft ge1ycj(óy aj!Juz!2.CLó zyn gel-LIILCLv2/'..i.. op de. CJZ.a/!Jó~~caLe
/lp,J!JofuLi..e. !:/e/JÎw..ev1I2J7, Uy to-t eonóD?Lxli...i..e va)"1- (hvje owJ.R. /I.l2.c./u..
izr!.
l1loog.en. a/.LV2.de.n van. h...pJ.. veJ'JJ,ot Mj;, CLl2.ngcuzncLI2. gedaen. ~ ty.i en wy.1!..e cuz.
voo/lIwel7l1LcD2. On..6€ OndeRdaen.J2.n On/) P...en.oOfl.l.ycJ\. datV7..0i111Tl-12. V12./LÓOg.t y ode a/2
OIlA
/I.e.den ,6uli.efL gêgeue17.. h.R..U...en. van de nootulizncLi..gl'7..e-Lt /1O.P/I.I2./)
ve/l..6oedf../:'p al../:. ûJCII/J?..eR.II. !AJy dav7.i..!7I!..12. i..!RJLj)..en. .6ulJ!.en nae cioi.. de noot ,jilie
J2_~)/j eh_el?.
riet .QJ2.veeLin.g LJCifL LL [,f,?Juu. in de /1OI2.c/.e cLe.ó Mnaü1...t..igel1. YoL:Le.6 p
r1a/l..La f1agdaJl...i2.na y/UlV-lJi van. Na6,óGJ.1. tJt2duû.Je,
Op O,'l.6,zn Huy/:;e (J.i.0cJL den 15/25 ~luJ~y 1 41
A
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Uit: deze brief konden de Eerw û Heeren van de Classis wel dutdelijk vernemen , dat men niet zonder haar kon handelen, hoewel zjj zelf de Niell~~
vfe Leer was toegedaan, Het is echter wel heel merkvmardig. dat er ver~·
der in de notulenboeken niets meer is aangeteke nd over de onderHijzers
in Lichtenvoorde . \'J e1 staat echter in het notulenboek van de Ned.Herv.
Kerk dd 6, dec.1659 nog "Jel het een en ander opgetekend omtrent \,Vil lem
Jans€n Berckelaer in verband met het schoolhouden op Tongerl0 als
tweede scho ol in d,s Heerlijkheid Lichtenvoorde, namelijk de klacht van
de HVr2,gerenser huyslllyden niet ges int syu haere kinderen oy den
Schoolmeyst.er (\üllem Jansen Berckelaer) tot Lichtenvoorde in die
schools te senden, niet alleen weegen de afgelegentheyt in de
winterdaegen, ma er principaelicken, dat haere kinderen j_n lesen en
schryve:n weil1igh of niet profitiran ,en dat \"Tillem B(2 r ckelaer i n ! t
0
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gemeiH lIiret syn pèi.rt.icult ereaffairel1 80'0 veel te doen heeft, dat hy de
kindr2ren ver g eet:,
en willen haere kinderen lie ver na er Grol,
13redevoort ofte Aa.lten semIer." .
In de él;:m·te!.cenin g van 2 nov 1666 staat: vermeldt:
<

v oJ!c/0z./V2J2 icQ d12/se ?i/Laet·/j c/iaF!p /!Jl.jlV2..l1 ,6cfLOO~êcLik2.rt,.ó.t hJ2P..tt
,;Z.l1. ~'1 lloi!...t:CLi71;[.,t fU2.Jll lTY2.1... o!k:
luz12.;Lt J7l() .e.:Le.t?.
i1i2.Ç;I/Z.LJ/2.i1.;
/lY Claf! irt di2.. lf...LOOf/·~l:Le C!.mnoûie -L6 V.ê/U)(V€.l12..TLJ -".S~:)O
cLcLt h. !} nae L J'2j?-e OO i rJ LJCLVl lz.e.rL.ig',e JnoJ2J'LcLi2Jl l,:)J21lI2.1LOf71 lL.lJ2..lJ:.
12.t2. /5~en.1.ie

dI2.

B~i__!;,~~clL O!d/5/2.

7!.o.e"k'î

LNV L/{flten

dat hy h,lJ2J1. quai!.yck/:;yn. /u.Lfj-:.ge.ó.in /;,oUfLe /w.JUUZf1 ondP..Ah.oude.np he12-;,::t h.y
äii1f!.f2Jll BV''Lcicda. t2./l'... IlLJ j2CCOOf~t. J2,.P2 vojZdo~l"'~inff'(Z. VOl1 12.tm..ige /i/te.:Lf.2.rdj.-e elie
Jlocli. ll.adrl!2 0 /'2 ~2.er&igê U.i...tflt2~g/'taJ)'2..n. ~~a:ril.iefL!:len. uy.t d.:z yJ2JllR-f/l 2l:J2.;: l !Jl2-!€ciuz
hem oock daf..izi!.ijck ~1yn voidcU"J?, den l.iOOflf1.0l2J7idJ2. _6ciw ol.dieJ?/1f.. g.eq.u..LtXee./u.
( v.e./Lfuten~)(J
van..

bvlae'.fLop den ,&z,~u!J{

'I'

cltz..

lieJ2JU:!Jl

r"

~ Jb5/~ect.Oj7.j2Ji.J.~

1{~'l.cj~_erv7.-aei J?2.!2...{ a/?fJ./l.o/d..aLie. (Jt.ol2.hUz.:rrllf&Lrl.g)

a1.-!j,

.-.,

tJtZaJ?ll2-u!"';7..

V{lJ1.

.11

,_00

nae/L f

.LIJ

~ j

U,/L-~"L..r!..!:/a(e

(jl2.rLat2de.
V(Ü?.
NCL6hClLt
GJ2.n.gl?zWlrLPJl
den
E.d" BeflJ7.w'ld Ha/1.de.,
g.eÜJ12.l)"en..e
pae.-aagogu.6 op I' t liuy/':' 7ongf!A.1!..o (R..i'l. nafle/IJ2ciiuLi. ..in. d..:zil .ócJwoiLlhZf1j).t..in.
eLf!. BWVi_6cfwp blznLeJI_ói.-vyc},c.) :Lof.. h.WZ)i..lZJ1 Scfwold/UznaeJ7..p om de. joru::/vz
J.k:.ligh.t.i.n de. g/wndJZn de.J?. 9odUal!j.ghey.te.n U UL-i.6telyc.k..e Jvz1.-t:g·i.e /;00
lIzd kt2..r!J!2J?.
~Cj'tfLflL'IJ!1l. ;t.e. irv5i__utu..l2j'l.-erLo /L.eLe/J O,P .r50dG-2JLigJf!__ .em01unU2]"Li~)2
(lljj-in/-c.oi7l-!d:_J2.n.) en P/I.·otyi..eJl g/2i!.yck. daeJl.op VOOfL ~sen. ~1yn ge.ó-Ltdd..t .en
ooe/( llOCJ~. nl09'l'2l~;lrL f/.e.óteJlt l..:)cu'lderl. "
Gerhard Harde is o'verleden in decemb,er 1678.
i,

5 maart 1679 not eert de domin:et;'! Isaadcus Caatman jr ., dat Johan van
Leeuv,ren LlK:! t: approbatie (goedkeuring) van Syne F~rstl.Doorlughtige en
G\'2 Heere):l Inspectmren i n óres ;';! vergade1dnge in plaat se van G,erhard
Harde i s aengenomen om de jeugd alhier te Lichtenvoorde in alle Godt~
salighei t, leesen len schri even nae Kerc.k en School orders l,'Je1 'te
ondenvysen T en 8a11 syn Lractement. aanvanck nemen met den 1en maart
deses jaers 1679 volg ens ordonnantie van haer Ed . Moogende Heeren Gedepu'ceerden deser Graafschap,
In de notulen van 7 okt. 1712 staat verder te lezen , dat de
schooldiens t vacant is ge\vorden door de dood van de overleden school~
meester Johan va n Leem.. en, en da t he·t van de
~'fLO ogll.6:te noocb!:-tJaecke_l!ickhey.t
dat dc/)J2. pJ!.cu2...ue uY2alV/.om Vf?>?.vul..:é
LlJO/z.d.J2. Tlud J2.e/7. KJ2.Cp.l.aeJ?I. illan, tot lwLte .end..e.
van. de J.k:.ligfd, Soo J...6
P i j}
dca. .Kfj de E.j2.flb)~) /{(2../z-clcen/l.wz...t gJz./7.. l2..6ofVR.../2.l2,.t eJl 9'0t2dL g'iZvOrWJ2Jl ...i-6 orll
S'y'll
[xc.rdffCJ1..Li.:z cte /ioogh ldelge.(lO.Iü2.TL Hr2.f2fL .en-, Bo.JLOJ2 dtz. HeycleJL( d e ze is
door koop eigenaar ge"JOrde n vaIl de Heer1tikheid Lichtenvoorde in het
jaar 1701 )de JU2.ge./u!.n.l.u /ie,ZfL van de.-5e. H.er~.e.ycJdU2.yt dawl.ovV?.. l..:z /6.e.g/1.0:2.i ..en .endx OndJ211.daen.igh. :te ve.1v,;oJ2.kj2fL; da:é. .(.,yne E.xCR..i!JI.enLiR. de go~t
geLi.eve l.R. iU2illen. om. i~JZJ2 02..1U,,.-t.R..n lvede.11.0m i2.1211. e..eqUCU2f!l man Le. .&.evo/ml2./1.e.n
.en. aan. Le .6iJz1.J!PJL,lnp1.ae.L1e van. d.e.n OVI2..IL..t.f2.d.en.f2. . DiL v.t2J1-óoeck a!'t.dJu,
VOOfl.geót,e.lly
-60
heep Syne Exce..€.l!.enLi.e .~ich davwp gun-óug/dycJc
g12.lie.V.t2I7.. .1:e vvi.!JI.aeIU2fi. VOOfL d.e. j2i2.1L600n van D(]J7ûarw..6 van_ Le..e.wu,zJî., al6
Lzn vol..1.f2. L'i2.I7../;,,zkf2Jd /)ynde van .6yn /!,..,zquaemlu2..-d 212 .ótigil2.Lick gJY1:wgh;
d~i.e dan ooek dool? t2.en_ nadJZI1.f2. .u?_éJ:./UlCLi.e acl.wz..Li.ck i_ot S c/?ooJ!.l7l12..t2.st.e./1. -LJ7.
pfae:uJ,z van de ovlZ..I1-f!ecLpJ'J2. L/j aengk'-t,t.e1..t.
l

In h e t jaar 1715 s-taat dez e Damiaûus van Lee1.Hifen t2 boek als "l'1agister
en Custos!!
Als bijzonderhei d en buiten het con cep'c van dit artikel
moet i k hier bij no g vermelden, dat Johan van Leeu\-Jen , dus z~jn vader ,
een zonnestandwijzer heeft aange bracht aan de straatkant van de
Hervormde Kerk, die nu nog te zien is. In het jaar 1727 krijgt Damianus
van Leewilen concurrentie van zijn broer Andries van Leemven , want dan
0
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reikt hij bij het Eerw. Kerkbestuur een klacht in , dat zijn broer een
bij-school houdt. De Eerw.Vergadering verzocht hierop Andries voor hun
vergadering te verschijnen om zich hierover te verantwoorden. Hij
bekende toen dan ook, dat hij school hield en dat hij "P.A..e.y- en
na.e.yk-irzdeAen ha.d.de, a.l.6 oocA. k.1.eyfU!.. k.i.ncLe.A.en .in iLeJ.ucuUnghe, l'TULe/l. dat
vaJUUl2.gl2. l2.en oJUieA vctn. fiaR.A.e éxR..~ dR.. po-ó-ó.i.deA.encle VJZ.OUhJ.e. vctn. dR..
1i.e..eA.1.ykh.e.J..d Lic.ht.e.nvooJZ.dR..(Baronesse Charlotte Sophia, nicht van de
voorgaande eigenaar Frederik Baron von Heyden). Deze onenigheid werd
echter bijgelegd toen de heren Inspectoren in Lichtenvoorde hun
ordinaire (gewone) visite hielden, en nadat ze beide partijen verhoord
hadden hebben ze Andries het schoolhouden verboden en ".e.JZ.n-6Ligh
g.ehJaR.JZ.-6chouuxi -óigh te. wacht.e.n om gy-óchoi..e. te. houden, a.l.6 -óynd.e. te.gen
dR.. K.e.JZ.ckl2.noJZ.dA.e."
van
Leeuwen
heeft
Hetwelk
voornoemde
Andries
aangenomen.
Op dR.. kvzJwl2.JZ.ga.drvU.ng vctn. 4- jctn..1736 "R.e.tu.yghdR.. dR.. Cu-óio-ó en
S choo1.mey-óiI2.JZ. DanUaan vctn. Ll2..e.uwen m.e.i Vf!..tÛ aendoeningh vctn. dAo.e./.h.e.yi,
dal. .&.y dR.. -ówaJZ..e. ~ a1..le te. vvz}wJum dooimani..I2.J!A en I i doolia.e.cken
en h.e.i gR-f.d, daL hy .in iLeJ.uwUnghe had, vRA1.oJZ.en WQ./U2.n g.e.ga.e.n en
zodoendR.. gl2.enl2. at~g kond.e. mak.en."
Tevens is toen ook de school verbrand, die één geheel vormde met het
huis, want bij de afrekening van de gecollecteerde gelden ten behoeve
van de verbrande panden staat duidelijk: "De schoole een huys een
woninghe" .Deze brand, die plaats vond op de 5e sept. 1735 verwoestte
alle woningen aan de rechterkant van de Varkensmarkt van bakker
Stottelaar tot aan het begin van de huidige Hagenstraat en uit de
volgorde van de opgetekende uitkeringen aan de brandslachtoffers is
duidelijk na te gaan, dat deze school en Meestershuis stond op de
plaats, waar nu mijn broer Paul Kruip woont (Zeeman en Intertoys) en de
weg ernaast. Dit wordt ook bevestigd door een koopakte dd. 4 febr.1803
waarin Jan Hendrik Hesselink en Emina Doedens eheluyden verkopen aan
de schoolmeester Hendrik Scheepers hun "eigendommelijke huisplaats" met
daarop staande schoppe, gelegen achter het Schoolhuis, met een afdak
en varkens schot aan dat Schoolhuis vast, tussen of naast de huizen van
Berens Sironnen (achter Stottelaer) en Jan Hendrik Dieperink (huidige
Spaarbank), met het ene eind tegen "de gragte" schietende. Die gragte,
(oorspronkelijk de kasteelgracht) werd plm.1850 gedempt en naar ik
vroeger heb horen zeggen, met het puin van de ruine van het kasteel en
de afbraak van de school. Deze vormt nu de weg van de Varkensmarkt
naar het Hof. Oorspronkelijk behoorde het Meestershuis en de school aan
de Domeinen van Lichtenvoorde, want volgens deze koopakte waren deze
belast of bezwaard met f 4,25 verpondingsgeld, vier rookhoenderen en
een half pont was (voor kaarsen). Wanneer dit gebouw van de Domeinen
is gekocht is (nog) niet bekend. In de lijst van ingezetenen van de
"stad" Lichtenvoorde van 1835 en tevens kadasterregister , staat dit
schoolhuis vermeld onder sektie G. nr .1400, groot erf 2 roeden en 70
el, en het huis G.H.Schepers sektie G 1398 met de aantekening schoppe
achter schoolhuis erf 1 roede, 48 el. Zoals ik vroeger al eens heb
horen zeggen heeft dit schoolhuis na leegstand gediend voor berging
van de brandspuit. Toen diende het oude Poorthuis aan de Nieuwe Poort
in de Korte Rapenburgsestraat (café Kothuis) als Schoolhuis, zoals dit
vermeld staat op de Kadasterkaart van 1835, doch niet voor lang, want
direkt
daarna werd dit gebouw het eerste Gemeentehuis van
Lichtenvoorde, nadat de wed. Tongerlo de eigenaresse van de herberg
"Het Witte Paard'" (thans de schoenenzaak Pillen aan de Markt) het
gemeentebestuur de huur had opgezegd wegens verkoop en vertrek naar
Varsseveld.
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Wanneer Severijn Hesselink ( getrouwd 23 aug.1746 met Anna Catharina
van Leeuwen, dochter van Damianus van Leeuwen) als schoolmeester in
Lichtenvoorde benoemd werd is mij (nog) niet bekend, doch wel vond ik •
in het Classicaal Archief nr. 43 (195) een akte van zijn herbenoeming
dd. 30 april 1778 en getekend door Willem, Prince van Oranje als Heer
volgens koopkontrakt dd.27
van Lichtenvoorde, die de HeerlijkheiQ
dec.1776 gekocht had van de Fürst en de Vrouwe Fürstinne Szartoryski
en met iedere overdracht werden de beambten herbenoemd. Omdat ik het
nogal. interessant vond te weten wat een schoolmeester/koster zo al te
doen en te laten had, laat ik hier de gehele inhoud van de akte
volgen.
/;}ij /;}iil..em ty dl?. g~ god.ó, P!U.n.cz va.n. O//.a.n.ge. de. doen hie.1l.!lU!.Cle. te.
weden, o1.óoo /;}y doo//. aankoop en opge.voigd iA.a.n..ópod va.n. den fieeA.
lÜJwt en V//.ouwe. lÜA..óLi..n.n.e Szado/l.Y.óki ~ ge.acqu.iA..e..vd dl?. fiev1.iykhe-ld LichteJwoo/l.de.,
en Ii.e.:t dA.RAho1ve. nod-ig i.ó dl?. /l.e..ópe.cLWe.
Ol-ticien.:ten en B~ .in gemell.e. He.~khrUd, cli.e /l.e.d.ó .in On.óen
Naam doo//. on.óe. ge.co~ p//.ovi.ó.ione.e.i .in D.ien.ó:t zyn ge.conlinu~, met dl?. nod-ige. ConzrrU..ó.ó.ie. w~ vooM.ie.n. S 00 i.ó 't, dat /;}y tot
~~, Co.ó~, Schoo~ie./l. en VOOMa.n.ge.//. on.óe.//. ge.me.ite. fieeA.fykhe..id ~ ge.co~ en ge.auctou.ó~, geiyk /;}y co~
en aucto/l.i.ó~ ty de.;,en S e.ve.//.yn 1-Le..6.ód.mk, ge.VenM ~d-ien aa.n. hem
volkomen magt. aucto~ en .óo~g ~vei om dl?. vooMe..ide. K..eAkme.e..óie.M, Co.óie.M, S cho 0~ie.M en Voo//..óa.n.ge.M Ilmp:ten met ai hetgeen
daadoe. ~oo//.t en hem toe..ótaat :te. doen, ty COnL.muat.ie. wei ge.i/l.ouw en
met de. Ve./l.e.y.óchte. naa/l..óughe-ld te. ~ en waa/l. :te. ne.e.men, ~
/~ie./l. de. Ke./l.ke.-go~ en .inkom.ó:ten wei en gd/l.ouwfyk te. adm.ini.ó~ en daa/l.Va.n. op Ve./l.maa.n. aa.n. en :ten oVe.Mtaa.n. ~ va.n. oud;, ge.~.ikdyk te. doen Mhoo/l.iyke. /l.e.ken.inge. en ve.//.a.n.iwoo/l.d-inge.. A.f..ó Ko.ó~
te. v.ig~, dat de. Kvz.kd.e.uAen op dl?. vMt ge..ó:te.ide. tyd en Llwum ge..óio:ten en w~om oni.óio:ten, ~gade.M de. Kiokke.n op de. gewoone. 7yden
gd/l.okke.n wo/l.den, dat het 1.Lwz.we./l.k .in de. 7o/l.en na ~O/l.en ge..ói....e.M,
.óchoongehouden en opgewonden wo/l.d, en dat doo//. moe.tw~g - ol- onacht.óaamhe..it aa.n. he.tzdve., ge.iyk me.de. aa.n. de. .ótoe.ie.n en Ban/um ge.ene.
.óchade. wo/l.d toe.gd//.agt, ge.iyk hy ook .in cli.e qu~ ve.//.pligt .óai
w~en exacte. a~ge. en fy.ó:ten te. houden en ~ v~
jaa/l..ó aa.n. On.óen R.ich~ oVe.//. te. ge.ven va.n. dl?. gedoopte., ge.i/l.ouwde. en
~g/l.aVe.ne. pe.//..ó 0 onen. Voo~ ~ S choo~~ wei .óo//.ge. te. d/l.agen, dat
de. J..eugt aa.n. .óyn op.ó.icht en .in.ól/l.uct.ie. tode.i/l.ouwt .in de. Ve./l.e.y.óchLe.
di.ócipi.ine. gehouden en .in het Le.tvum, ~en, S ~ven, Cyl-~ en
P.ócdm.ó.ingen, ~gade.M .in de. g//.onden va.n. den /;}aa/l.en ~:te.iyken
ge./l.e.l-o~ god.ód-ien;,t na ~OO/l.en onde./l.w~en w~. én .in hd
gene./l.o1
~
:te. doen,
dat
va.n.
een
goed
en
gd/l.ouw
~~, Co.ó~, S choo~ie./l. en VOOMa.n.ge.//. ve.//.pligt en gehouden i.ó
te. doen. En .óu1k.ó op het iAacl..e.men1 va.n. vyl- en .óe.venug guLden, ai.óme.e.de. dl?. Baaien, P//.ol-y:ten en émo.fumen.t.en. daadoe. .ótaa.n.de. en ~oo~
en doo//. hem tot h.ie./l. aa.n. toe. genooLen. Ve.//..óoe.ke.nde. en o~.ie.den en ~
v~ /;}y /l.e..ópe.clive. ~d-ien een :J-.e-d.-eA den g~ Se.ve.//.yn He..ó.ód.mk
ai.ó ~~, Co.ó~, S choo~~ en VOOMa.n.ge.//. VOMZ. te. ~
en hem .in dl?. wa~ge. va.n. cli.e B~gen geen hmde.//. ol- te.id toe.
te. ~gen, maa/l. ve.U ~ en de.;, nood.ó de. ~ip.óame. hand te.
~.

Actum op On;, Hol- .in '.ó-g//.ave.nnage. den 30.óLen Ap/l..ii 1778.
/;} • P/l..incz va.n. O//.a.n.ge. en NM.óau •
7 e.//. o/l.donna.n.t.ie. va.n. Syne. Hooghe-ld A. ~ch.
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HesseliHk overleed. 19
be,.rerkte de scheiding van kerk en s t aat ,en tevens de adellljJ.:.t3 macht
van hun recht op de beno<3min g van ond(",r",!~jzer8 eIl alle andere btó'ambterr.
D,eze machtb.rE!ilT! nu. te liggen in handen. 7an het gemeentebestuur" De
eerst benoemde sc.boolmeester door jh'2't gemeente bestlwr 1;ms Ge3~rtt
Hendri k 2:lcnepers uit. \<Jinte:rsirltjk, voorheen schoolmeest er in H2ddohoe,
doch over hem heb i k reeds in een vr oegere ui tgav(':! van "De Lichte
VCeor dle,j het een en ander geschreven
Res'c mij nog TI een overzicht te geven van tie i nkoms ten en
verplicht.ingièD , di ,e een sc:hoolme 2ster /j,cos'cer had i n de pe riode van de
i nvo\2ri ng van de Reformatie 1616 tot het jaar 1658, toen di~ Gerefor·meerd,= Kerk een Kerkenraad kreeg, 1,;ant deze akte geeft. geen jaartal
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aan" Deze luidt als volgt:
Fo1!.gcn dü!. (j/xLeJ[ und JWli..e.nóo d.JJ2 SdI01.irl.e-Ltd.07.. und Co/,uJ7.. Hw
L.<:ddRJ'l.to/ld.e .i r"t gwz.u.i ck. /u~l.tl:.. crlLle .tlw cUe S ciwl..fZ. un.d CO.1.te.~
liJ..!'? Hw Lich..:Ler'Lj!.Cl/1M gl2geven .
Dl..l:,ilic!t /1.12;(:.. HU.y/j .({.innen Lich..:t.en.ton..cUz neg.6i.. (naw:d:..) /Lei!J-t.J2..it fla/Lck1..in.9-'>
/ULy./J gRhg.ei7.-o J~;fJ!I/l
CO);t..01...i.e. tl?.<tJ V/Ul,g.e./Len~.

I :L_t2.lTl d!2J"L

ç{lJ1J:.U2l'l.

Uflt

V0 ~ó~ó~1

( nUiih.e. )

_LiL

den.

gdJ:.gt2.J'L<
.60 gedoopt wo/'. . t c!Jl.PJ:. S:uLLJ.e/vlo
dodj2. (' aCLJ1.) cLen. CO.t:.~ti2.fL ..6e," Siu.l.).f2-FW WR-g.en.ó
eruie.
..60 u)a1J!.. }) Q.ll. eiz.}"!.. ga.oot Ci~/Ló .e.zrL Ic.fefZJl ( lc.f!JurLe) clodzo
ILe.m J-ae./!..i.x op tlarr..LUu dl7J2..'2. gu.t.mz.i? uH2.g.en
t l. i.rddag.ó .encLe. /Lvonx
.eüde!"L<
Lt..e.m van . i.cUb'1. kindt J-af!.I1. i!..i.x. C/..J2R S dwl...eg.ehi.e éCJU /û.. d(~1.a.ltVL,

Item van

k.lruLt

lLenl varl ,i{il2/l.

OVfV1.-

Dul. (ja/ifi 2l i. lly dj...?!. CapR.i...e.e geL2.gen .
D.i.R.. CQ/):Lz/u'.'/d.l1.ede -U? cL'2J'1. VJ?ageJ7..e.Jl. cheft g.el..e. gen..
HeL (1akl2.rL (maa.tJrAn) J..n.t V/WgULiVl. B!1.o12.cJ( .gij HaTlL'lUV7Jlul.te grd:.izqen..
LfJ2Jll nodl.Uvf2..e aCiUYlke...ó ..in d..Jz.n DJch~
Il_121/2 noch t2f21l <:utllCU'c.-f!.. .GWCCJG2J7_ (/>J7zaj!, .I.5.tJ,.l/Cj".e) .-iJL ,d,en [.ó cll.
i

0

UOfl../)~~ngjetl .U1. d..Uz. !Wtduz i..e dORf/..
Item dLe Sch.ole u.tLi.;Ligh whafl. :LILo nPT/lJ1z.e.n,
Iitz.nz
IJlVUJJefl.ck.
..::d.t2.ilen en.de...I:,o .•
Iizogl2LLcK Hw V12jI.LÛQJ~J1P.n,
Lt.em. Hw dP...n (jOel.!2'/') D. i.P-17At,. l"O uJwU V0/1.. al..!';, n/w dtzJ'/.. tU.ckiag, CLrU2.e. ma.ei
1./20 . ellden.§ die iC1.oduzr1. ode in. gud.e. acJd..u.n.gfiw h..eILg..,m.p L7.a..t cLUvj.eJ!..I.),i.ge
Luegl2.rL ormod.igh .ende. olw/lden.ti!..icil. -eI.I.cU?I! Od.EIi. ~6on..ó.f .e.eyiVUZI1 n..il
vRJuio/l.ven ocle..tL gdoll./)]:..en wl2fl..de..Ti.. <

fL.et

Harry

Krui p. r Aafl..e.n.•
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Onderstaand artikel is ons toegezonden door de hr. Hans Kooger, te
Arnhem. De hr . Kooger is voornemens zijn verzamelde notities in een
boek te verwerken. Nadere reacties of aanvullingen gaarne zenden
aan de redactie van De Lichte Voorde.

DE JODEN VAN LICHTENVOORDE
Selig Salomon is, voor zover dat na te trekken is, de eerste jood, die
zich in Lichtenvoorde vestigde. Hij was in maart 1743 met Hester Jacobs
te Ringenberg (Duitsl.) getrouwd.
~Î)ts Levi bezat een uit 1753 daterend octrooij, dat hem was verstrekt
door Frederik Otto van Dornburg, genaamd Heijden, die tussen 1738
en 1768 op het Hof in Lichtenvoorde woonde. Herts Levi was in 1749 te
Kleef met Mindele Emanuel getrouwd. De broers Levi Meijer (een
slachter, die ook een schutsbrief had van van Dornburg) en Isaac
Meijer (een lompenkoopman) trouwden respectievelijkin 1769 en 1768 te
Kampen en Enschede. Levi huwde Roosken Godschalk en de bruid van Isaac
was Roosken Jacobs. Deze c:rrormelde huwelijken zijn in maart 1777
bevestigd te LichtenvoorM
. De weduwe van Levi Meijer huwde later
met Salomon Philip Vink
Selig Salomon werd in de zomer van 1774 door Hertog Philips, die
eveneens in Lichtenvoorde woonde, aangeklaagd. Wat was er gebeurd? De
beide mannen hadden met elkaar in de buurt van het huis van Garrit
Hennekes, in de "Boerschap Lievelde, op het gemene voetpad" ruzie
gemaakt en gevochten. De aangeklaagde en de klager verschenen met
getuigen ten huize van de "stadhouder"(Richter ) A. Tongerlo op 8 juli

1774.
De opgeroepen getuigen: Jan en Janna Klein, Garrit Jan Steger, Garrit
Steger en Garrit Hennekes verklaarden, dat de joden" op malkanderen
hadden gelegen en één sterk had geschreeuwd". Hertog Philips was met
een bloedende hoofdwond weggevlucht. De eis was : 6 daalder boete en
de proceskosten. De uitspraak van de stadhou~~) op 4 nov. 1774 luidde:
Selig Salomon moest 2 daalder boete betalen
.
Van Selig Salomon, Herts Levi en Levi Meijers is uit ca 1798 een
notitie bewaard gebleven van de rentmeester van de Nassau-Domeinen . Zij
betaalden op Martinii (11 november) elk het jodentribuut met twee
vette ganzen (ter w~fe van 1 gulden en 10 stuivers) en bovendien 6
gulden in contanten
.
Hartog Philips, Benjamin Levi en Salomon (de zoon van Selig, die in
1781 te Groenlo was gehuwd met Vogeltje Moses), woonden omstreeks 1783
eveneens te Lichtenvoorde. Benjamin Levi vertrok naar Dinxperlo. In
1825 droeg Vogeltje Moses! onro(6jnde goederen over aan de familie
Frankenhuis- Salomons in Groenlo
.
Solemnisatie (plechtig, feestelijk inzegenen) van het huwelijk van de

in 1754 te Lichtenvoorde geboren Geertruid Hansels (Anschel) met Jacob
Moses, geschiedde in 1774 door rebbe Aaron Gompert s .
De zoon van Isaac en Roosken, Symon Izak, geboren in 1774, trouwde met
Rachel Moses, afkomstig uit Bretsenheim/Hannover . Zij was de stammoeder
van de Lichtenvoordse familie, die de achternaam Ten Bosch aannam. In
het dorp werden zij de "jöddenbosch" genoemd . Er woonden nog andere
niet-joodse families van die naam ter plaatse .
Levy Herts had in november 1803 een geschil met de Winterswijk(7)Berend
Grevink betreffende de leverantie van 30 stuks "rauwe vellen"
.
Op 24 december 1812 legden twee joodse familiehoofden en één vrijgezel
op het Lichtenvoordse gemeentehuis verklaring~%) af omtrent het
aannemen of behouden van hun familie-en voornamen
.
Koopman Symon Izak nam de achternaam ten Bosch aan en dat gold ook

voor zijn 12-jarige zoon Mozes
Slager Salornon Pl"lil:Lp koosVinl·c als achternaalIi e11 dat gt')ld ook. 'I'\.loor
z~jn 28- jarige zoon Philip Salomon ,
Philip Her t z Yiü.d.e als famili'2naam de Haas en z ijn voo:n1êmle:Çlg behouden.
'~ " verK_eanlen
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g':2z:i.:nshoofden uit i81 1-· 1812 komen tevens voor: koopman Marmel Levy,
1785, de eerder gi2m1'2mde Levy Her t z (die capitalis t r:3 'Nerd
genoemd, geb. iE 1755) en kleermaker Jacques Holf (l'felli cht joods).
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de acht:ernaam Kok aarmam \ _d )
Van de joodse f amilü~ t:en Bo sch, Z011 Nozes Symon, de zoon van de
bovengenoemde Hozes in maa:ct 1836 trouwen met de in Ruurlo ge boren
Rac.hel
Samuels.
Achtereenvolgens
'derden
de
vo l gende
kinderen
geboren : lzaak (1837), Cathar ina (Kaa.tjE'e) in 1838, Salomo n (
) en
Jaco b (18L~2) • Salomon zou 27 j aar .~atel: , i n X~19..6.1 z5,jn voornamen,
vallvlege overgang tot het roortls~katholH::k(2 geloof
verand ere,1 in
Anto nills Aloys tus Haria2n vervolgens in het hWrJelijk -treden met de
boerin. Johanna Hulshof. Zij kregen tien kinderen.
De broers va,11 Salomon: Jacoo en Izak en z ijn zusje Catharina bleven het
joodse geloof behouden. Jacob ten Bosch was een tijdje in huis bij de in
Br edevoort wonende gepensioneerde soldaat Joseph Hartog Voge l zang. Hij
j,rl
naar Does blilC"g, Î;Jaar hij in 1868 trou1;Hle met Lena de
Groote. Haar vader Iz~~~Levie de Groote was bijna 40 jaar voorgan ger in
Doesburg (1828-1868) ~ L L )
Jacob en Lens vertrokken. late r naar Aalter1a Hun kleindoch ter Sara Lena
ten Bosch k\.ïam in 19 t f2 om in Auschwitz" Hlln kleinzoon Jaco b ten Bosch
zou in 1944 eveneens in Auschwitz sterven, na in Hal l e te zijn
verrE~de n .
Een andere roomskatholieke fa.milie ten Bosdl was die van Casparus
Antoni us (medicinae doctor), die was gehuwd met de Aaltenese Modesta
J u liana Gertrud.a Haria DrieSE:en. D,p ten Bo sch famj.lies kregen vele
kinderen. Ter plaatse is de F'C8.l1s ten Boschstraat ,genoemd in 196 LI',
volgens init:iatief van de plaatselijke ULO, naar Frans ten Bosch, een
missionaris in de Congo.
Slager Philip Salomon Vink was getrouwd met Hendrika de Vries.
In de vorige e euw hebben nooit mesr dan enKele joodse families in
Lichtenvoo rde gewo o nd. Een over zicht :
L

In 1809
In 1830
In 1849
L, 18:D
In 1860

, "':)

cl,

.

11 joden
6 joderl
3 joden
7 joden
6 joden

Omst:reeks 1850 "roonde behalve de familie ten Bosch ook t er plaatse :
Derschen, Harmina Rebecca, Dela Hendrika en Phi l ip Vink. Na 1860 waren
er gee n Vinken meer in Lichtenvoorde te bekennen.
Uit een volkstelling u it. 1860 komen de volgende namen te voor;sch~il1:
FamiJienaan1
Ten Bosch, lilizabeth
, Sirron Izalz
Faatje
, l·/bz.es Simn
, Salorn::m
, Fhil i p
Vin.k

Leefbj;i _
51
69
2
39

10 mnd
58

StraaJ:/buurt
Re.1.tenierstraat:
Renteni.~$traat
BC'8C.:h (, U)
Bosch.
Fa-.::d1
BoS"'c.h
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In 1880 woonden nog korte tijd de volgende joodse families ter plaatse:
Rosendal, Zeehandelaar (afkomstig uit Joure) en Spier uit Eibergen.
Een synagoge hebben de Lichtenvoordse joden nooit gehad. Wellicht zijn
wel godsdienstlessen ergens bij een joodse familie thuis gegeven. Maar
het ligt meer voor de hand te veronderstellen, dat de joodse kinderen
les kregen in het joodse schooltje, dat in 186S in Groenlo was
gebouwd. Voor de joodse feestdagen gingen de joden naar sjoel in de
Schoolstraat in Groenlo.

Een joodse begraafplaats bevindt zich tussen Lichtenvoorde en
Vragender, nabij de boerderij van Wamelink op de Bulte aan de Kerkdijk.
De begraafplaats is omheind met betonnen paaltjes en met prikkeldraad
afgesloten. De afmetingen zijn 10 are en 30 c.are (ong.SS bij 24 meter).
Er staan geen stenen (meer?) op de dodenakker, waar toch menig keer
een joodse begrafenis moet hebben plaatsgevonden. In 1968 is het stukje grond v~1~~cht aan het Nederlands Israëlietisch Kerkgenootschap te
Amsterdam
en voordien was het in het bezit van de burgerlijke
gemeente.

In het voorjaar van 1943 hebben de toenmalige burgemeester van
Lichtenvoorde, Lamers en enige politiemannen jacht op de joden in de
buurtschap "De Wolboom" gemaakt. Zij hadden een tip van de Nederlandse
nationaalsocialist Heuthorst gekregen.
De 56-jarige Abraham Jessurun werd aangetroffen en hij had het Spaanse
lef om andere joodse onderduikers te verraden. De in de illegaliteit
bekende "Zwarte Kees" (marechaussee Ruizendaal) zorgde er later voor,
dat de verrader Heuthorst werd neergeschoten.
Behalve Bram Jessurun werden nog acht joden opgepakt: het echtpaar
Isaac en Henriëtte Aleng-Salomon uit Amsterdam, de Aaltense veekoopman
M.Cohen en zijn zoon B -Cohen en de Apeldoornse familie Menco (Jacob,
Rosetta en twee kinderen). Alle gearresteerde joden z~~S naar
Westerbork overgebracht en vandaar naar de concentratiekampen
).
Helena, Maurits en Leonardus Menco, in Lichtenvoorde geboren, werden
toen zij resp. 51, 47 en 50 jaar oud waren , in Amsterdam, Eibergen en
Winterswijk (hun laatste woonplaatsn) gearresteerd en gedeporteerd.
Helena en Leonardus kwamen in 1943 in So bi bor om. Mauri ts stierf in
1944 ergens in Midden-Europa.
In Auschwitz stierven, zoals al is gemeld Jacob en zijn zus Sara Lena
ten Bosch, resp. op 31.3.1944 en 15.12.1942. Hun grootouders waren
Jacob en Lena, die aanvankelijk in Doesburg en later naar Aalten
gingen.
Moge zij allen, die door de nazi's werden omgebracht in onze
herinnering blijven.
Graag
zou
ik
aanvullingen/ correcties
op dit verhaal willen
ontvangen. Vooral over de joodse en niet-joodse families ten Bosch.
Hans Kooger, Utr echtseweg

300, 6812 AR Arnhem. Tel .: 085-511521.

Noten:
1 . RAG,ORA Heerlijkheid Lichtenvoorde, inv.nr.139 A; 23 .5. 1783.
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priesters/pastores in deze r egio of"lel afscheid
zoals pastor Antoon van. de Hengel ,(?nlangs i n de
HaZilila~pan:)ch:Les van Hörre"ll ehi·-Ziemien t~!\fa:rien velde,
o f wel reeds aankondigen aan het eind van 1993 te stoppen
met de werkzaamheden in Lichtenvoorde, zoals pastor Antoon
Voorpostel va~ de Bonifatius en Lud ger-parochie • . . . . lijkt
he:1: mij goed wat llitgebreide:{ st1.1 te staan bij h,et pasta-·
r aat van Rutger teWelscher ( 1732-1761)

Tennijl
l1em\~n,

Zijn betekenis valt het best te omschrijven als:
.Q,R0ll!.DLE(~gJ~R ~~~R~"l(~\]OCHIE ~ILê~iJ?T~!} d e PAHJ2Qi]}3K~RK

Rutger te Welse her is afkomstig u i t Dinxperlo en was als l eek
ondenvijzer van de kinderen van Dr. J . Th.Evers , advocaat--fiscaal van
het gericht te Lichtenvoorde. Zijn priesterwijding gebeurde, nadat
vrienden van hem borg bleven voor zijn levensonderhoud.
Pastoor te ldelscher kreeg na het vertrek van zijn voorganger Fater
\venceslaus KeIler a.l vóór zijn priesteniijding door de belofte van de
Heer
dezer
Heer15jkheid toestemming om a l s
Rooms
p ri ester i n
Lichtenvoorde toegelaten t e worden .
Zijn aanstelling dat eert van 31 maart 1732 met een Hzendinge!1 of
"approbatie!! (goedkeuring) als die van !I,Ç~J2pelae~ .'2fL niet zo
uttgesproken als '!Pastoo r". omdat in die dagen HUl1ster en Groenlo
Lichtenvoorde nog steeds beschou'!,,,clen als een deel van de parochie
Groenlo. Hen ver gat even , dat Bisschop Bernar d van Galen in 1672
Lichtenvoorde als ze l fs t andi ge parochie had ingeste ld.
I;las er to t dan toe nog geen s prake van een r . k" kerk sinds de
oorspronkelijke kerk was overgegaan Üi handen van de belijder s van de
Ilnye re l igie ll en ter plekke een nieu,'Je ker'k was gebouwd anno
16L,8.
Zo ko cht Ru tger een schuur met strodak voor L1·00 rijksdaalder
en richtte di e in tot 1~kerkscb u tlrH, de Zgl10 !lstrooyenkerk\1 .
0

•

0

•

Pastoor Wilhelmus Hendrlcus Jansen (1839 - 1877)
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Over de tegenslagen en tegenwerking , die de nieuwe Lichtenvoordse
pastoor ondervond , meldt pastoor W. H. Jansen van Zieuwent /Harreveld in
zijn eigenhandig geschreven geschrift ( document) getiteld :
"Zieuwent , Vrageren en Lichtenvoorde" (1866) .
Hierin citeert hij veel en vaak letterlijk een
"Kort berigt van de Catholijke Gemeente van Ligtenvoorde" ,
op 1 j uli 1743 opgemaakt door pastoor te Welscher en door tien van de
oudste en geloofwaardigste personen uit Lichtenvoorde , Vragender en
Lievelde ondertekend .

Op een rijtje gezet had pastoor te Welscher een druk en geen gemakkelijk
pastoraat gedurende bijna 30 jaar .
* Er was een onenigheid over de kerkgang van gelovigen uit Lievelde en
Vragender naar Lichtenvoorde, over het recht daartoe . De pastoor van
Groenlo , H. O. van Munster rekende die gelovigen tot zijn parochianen .,
weer met voorbijgaan aan de oprichting tot zelfstandige parochie anno
1672 .

*

Het kopen van de eerste kerk en tijdens zijn laatste levensjaren het
begin van de bouw aan een nieuwe kerk ter zelfde plek moet heel wat
van zijn krachten gevergd hebben .
"De tweede kerk werd aanzienlijk groter dan de zgn . "strooyen"- kerk,
omdat het getal katholieken in Lichtenvoorde en de buurtschappen
sterk toenam in de tweede helft van de 18e eeuw (Thielen pp .
162 . )".

~:~

Nog

in

1743

was

het

aan

Rutger

te Welscher-evenals aan Conraad

Bernard Schutte , priester van de Hollandse Zending te Harreveld- niet
toegestaan kinderen te dopen. Letterlijk schreef hij : "Mihi enim
baptizare
non
licet".
Vanaf
7
mei
1750 veranderde
dat.
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van de predikant en kerkeraad en ook van de koster D.van Leeuwen d"
v~el schade lijdt nu de "papen"te Lichtenvoorde en Harreveld zeif ~:
klnderen dopen, haalt het geklaag niets uit!

*Pastoor Rutger te Welscher probeerde zijn jurisdictie in januari 1756
uit te breiden, toen pastoor Schutte wegens ziekte ontslag vroeg bij
Hollandse
Zending.
Tijdens
het
conflict
"Silvolt"
was
de
Harreveld-Zieuwent los komen te staan onder pastoor Sebastianus
Riccius. Het lukte te Welscher niet. En F. A. van der Huypsch werd
door de nuntius Molinari aangewezen als "missionaris van Harreveld".
~;:De

parochie of toen nog statie telde in 1743 : 586 communicanten,
Lichtenvoorde 166, Lichtenvoorde Bosch 57, Vragender 181 en Lievelde
159. Ook nog 23 aan de Veldkant naar Aalten en Winterswijk.

*Na bijna 30 jaar pastoraat overleed te Welscher op 27 mei 1761 en werd
bij gebrek aan een "eigen kerkhof voor de statie" op 1 juni 1761 als
eerste katholieke pastoor begraven in de Hervormde Kerk te
Lichtenvoorde.
Later werden ook pastoor F. A. van der Huypsch over!. 22 jan .1778 te
Harreveld en pastoor W.Gerritsen overl. 3 nov.1803 te Zieuwent in de
Hervormde kerk te Lichtenvoorde begraven.
Alles bij elkaar is het gerechtvaardigd pastoor te Welscher
betitelen als : "Grondlegger, vandè r~k. parochiegemeenschap" en
"Bouwpastoor van dè r_k. parochiekerk".
Literatuur hierover:
*
"Geschiedenis van de enclave Gro'enlo':"Lichtenvoorde"
door Th.A.M.Thielen (1966) pp .1 59 t/m 162

*

Artikel W.H.Jansen, pastoor van Zieuwent/Harreveld (1866) in :
"Zieuwent, Vrageren en Lichtenvoorde" pp. 19/20 .

':<

"Kerkhistorie in het hart van de Achterhoek" door Antoon Vos.
(1988) p. 23.
Voor U uitgeplozen en
samengesteld door A.J.Vos

te
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DE

ARMENJAGER

De bestrijding der armoede heeft zich in de loop der tijden langzaam
ontwikkeld. Naast verborgen armoede kwam (en komt) bedelarij voor.
Bij
familieen
stamgemeenschappen
was
onderlinge
hulp
vanzelfsprekend.Onderlinge hulp was ook groepsversterkend, zoals
bijvoorbeeld te zien was bij de oudste christelijke gemeenschappen.
Gaandeweg werd hulp aan de minder bedeelden een taak voor de sociale
bovenlaag.
Pas aan het begin van de 15e eeuw begint men te beseffen, dat hier een
regelende taak van de overheid is . I n Engeland komt in 1536 de 'poor
Law' (Armenwet) tot stand. In ons land zal het nog tot de 1ge eeuw duren voordat de overheid zich structureel met dit probleem ging bezig
houden . Tot dan werd het overgelaten aan het particulier initiatief.
Alleen wanneer de armlastige geen vaste woon- of verblijfplaats had,
kwam de overheid in actie. Landloperij werd niet geduld. De overlast,
die hieruit kon voortvloeien noodzaakte de overheid tot het aanstellen
van een ambtenaar met de speciale taak op te treden tegen landlopers .
Deze armenjager vormt zo een verlengstuk van de justitie . Tot het eind
van de 18e eeuw is het de Heer, of diens plaatsvervanger, die de
armenjager aanstelt. Vanaf de Franse tijd is het burgerlijke overheid,
ook al heeft de armenjager een justitionele taak .
Aparte armenjagers kent men thans niet meer. In meerdere landen
behoort het opsporen van landlopers nog wel tot de taak van politie .
)

Uit een besluit van de Lichtenvoordse richter, Christ.Stump, uit 1694
blijkt, dat voor het opsporen van bedelaars een vaste functionaris is
aangesteld. Niet om het probleem te bestrijden, doch wel om het buiten
de deur te houden.

De..n.. uch..Uvz. CJvU....6UCLeJL Slump dod ~ aLltz -Uz.ge.6ei.eruzn. M.61Vl.
he.vzhcJch..Ryt Lichterwoollde te we.:ten,
dat op den 17 . de/)e/) tot
cuuruz.njag12./U) -Uz. de.óe he.vzhcJch..Ryt /)i.In- ae..n..ge~:Le.Lt BIVl.e..n..t te Ve1wue ende
BIVl.e..n..t ae..n.. de Steege e..n.. wo/l.den clientJw1ve..n.. aliP -Uz.ge~tene..n.. deMA 1uz.tzAlicJ.m.e.yt aenP,.evof.en, dat .6ij. ge.rrz.dte cuuruz.njag12./U) -Uz. het v.vuiAi;.ve..n.., olldalVl. .6ij. halVl. mochten te we..eA wilLen .6:Le..U!..e.n e..n.. -Uz. va1 VOO/liA, den ee..n..
ol- aen.deA.en vagaKondt w-L.e.cLen gjj den kop vatLenom -Uz. hande..n.. van de..n..
01-?i-c.-.ieA te iLvznge..n.., .6~ ~.6i.6i.eA..en gjj poe..n..e vo1.ge..n...6 pfacccd.e dalVl.op .6tCLeJLde, WalVl.nOR .6ich ee..n.. .ideA can /l..RguLvum.
Lichtenvoo~,

den 22

ap~

1694.

Men ziet het, kort en eenvoudig. Bedelaars dienen al of niet met hulp
van de burgers gearresteerd te worden en voor het gerecht gebracht .
Als evenwel rond 1800, dus in de periode van de Franse Tijd een nieuwe
armenjager moet worden aangesteld blijken er toch nog wel enkele
problemen te zijn . Uit het besluit van 1694 blijkt niet hoe de ambtelijke
vergoeding is geregeld . Volgens het schrijven van de officier van
Lichtenvoorde werd eertijds door de boeren de bezoldiging van zestig
schepels rogge in natura betaald . Later werd dit vervangen door een
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\

,
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geldsbedrag van enkele stuivers.
In de tweede helft van de 18e eeuw was Jan Buynink (1720-1785) armjager te Lichtenvoorde. In 1775 verzoekt hij wegens zijn hoge leeftijd
zijn zoon Roelof als assistent en latere opvolger te willen doen
aanstellen. Roelof geb.1755, was de enige zoon uit het tweede huwelijk
van Jan B. met Harmina te Clouse.
Echter, het jaar 1795 brengt voor de Nederlanden grote veranderingen.
In de Franse Tijd moet het bestuur op meer democratische leest
geschoeid worden.
Als na het overlijden van Jan Buinink een nieuwe armenjager moet worden
aangesteld wil de officier van Lichtenvoorde gezien de veranderingen,
die door Franse revolutie zijn ontstaan van het Bestuur van het
departement van de Rijn preciesere instructies.
Volgens het reglement van organisatie dd. 15 oktober 1796 neemt de
nieuwe municipaliteit (plaatselijk bestuur) de taken en bevoegdheden
van de Heer der Heerlijkheid over.Om in de vacante functie van
armenjager te voorzien wordt door de rotten (gilden) een drietal
genomineerd.
De armenjager is evenwel een ambtenaar van
justitie.
Het
gemeentebestuur
laat
de
beslissing over de keuze over aan de richter,
zoals dit van oudsher gebruikelijk was.
Deze wijst Roelof Buijnink aan als armjager in
de gemeente Lichtenvoorde. Deze functie heeft
hij bekleed tot zijn benoeming als boswachter
te Lichtenvoorde (1812-1815).
In zijn schrijven van 23 juni 1801 dringt de
officier van justitie erop aan, dat door het
Departement van de Rijn een instructie zal
worden
uitgevaardigd,
waarin
taak
en
bevoegdheden van de armjager geregeld zal
worden.
Deze instructie zal eveneens moeten gelden in
alle
overige
plaatsen
van
het
Ampt
Bredevoord.
Kennelijk heeft de armjager tot dan toe niet
veel steun gehad van justitie, want de
officier hoopt met een algemene i nstructie
de geringe hulp van de justitie, zonder extra
kosten van land en of particulier te kunnen
vergroten.
De algemene indruk is, dat de taak van de armenjager zich beperkt tot
een arresteren van de landloper. Aan de achterliggende oorzaken gaat
men geheel voorbij. Opsluiten in zogenaamde verbeterhuizen is de
remedie. Pas vanaf 1813 wordt in ons land door de overheid meer
aandacht gericht op het probleem van de armoede en de landloperij. In
de loop van de 1ge eeuw wordt de functie van armenjager afgeschaft .
A.W.M.Polders
Literatuur:
Copy van 22 april 1694: Aanstelling twee armenjagers:
Oud-archief Gem.Lichtenvoorde,Inv.nr.5
Zie ook: "Historie van Zieuwent" door J.& R. Boekelder, pp. 157
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EEN GERECHTSZITTING
Volgens de Gerechtsprotocollen van de Heerlijkheid Lichtenvoorde kwam
op Donderdag 25 januari van het jaar 1703 het Edele Gericht bijeen om
de gedetineerde Anneken Wechelers te berechten wegens het te vondeling
leggen van een pas geboren kind. WaarschijnLijk had deze gebeurtenis
plaats op het Kasteel, want het huidige Richtershuis dateert van het
jaar 1702 en voordien had Lichtenvoorde geen gerechtsgebouw, laat
staan een stadhuis. Ook is het niet duidelijk waarom deze rechtspraak
hier voor het gerecht in Lichtenvoorde plaats vond, want het gepleegde
misdrijf had niet in de Heerlijkheid Lichtenvoorde plaats gevonden!
In ieder geval was zij hier ingesloten en werd zij voor deze rechtbank
gedaagd, welke bestond uit de Richter Christiaen Stump en de Keurnoten
Berent Huyninck en Herman Crabbenborgh. Deze beide laatsten waren notabelen en herbergiers en woonden aan de markt.
Om een juiste weergave van deze gerechtszitting en de nadere toedracht
van beschuldiging en antwoord te geven, laat ik hier de letterlijke
tekst van de aanhef van het geprotocolleerde volgen.
&6c1um.en lli. /~ rd6 I'dvocmd...-l~ ~ fl.eeNyckh.eii
vW:..omi. cLetv,en /;)~ [j1!/Ud7ie hoc c!.aL hem .in -0ifL ~
!Xx)!"/. eeJUge c/aegen .Ü> ~ cJnL ~ lY/.ClIU)ÓfXVWX.Jnuyt cLee/.:,e Iie.efl4JcMed I>ig IXJ1de ~ hRMen een
j~
kinijen lX)()IL den fIuy.óe fliddnrJd-en,
-t:yn
~ den fietvz.e [j/lflElX!. lXlIl AJ.h1one ~ c/..e6
~ 0/1- ~ J.X)(JIL c/nrfi nedefl.. te ieggen. fb1 men &y ~
~ vol& ~ cLv, l&egffi hee/i gek/1Re~ cJnL
4Jlx lXJ1de ~ Z!::f2 doCYL .eene Anneken /;)e.dI.e&7.., ~
iegerwJO/1dig1. afhy//. aengehae.ft en lXlIl c/..e6 fI.eemzn I.&(JIZJL
~ Soo ~ canp:1/IfllIi:. .in -0ifL ~ dni
J.XxJ/lgemRfte ~ op ~ ~ ~ ~

WY1den LXV1ho.ifl.1.

Hierna
volgen
de
23
vragen aan de gedetineerde,
Advocaat-Fiscaal Dr.Roller gesteld, en wel als volgt:
1. De. oudeAdom e.n WCLIYL g~ e.e.nige. fae.:L6te. J-CLIYLen
ge.woont ott hCLIYL opge.houde.n he.e.P?
Iinneken /;)~ ;,eyt ai pWrwn 26 ~ cuii.., en lXV11.eden
).aeA. op flicJu:uzh (29 -óept.) &y /-ierd;Uck floP- .in de. huy//. [F1«X1Tli?n RJT.!p cdcJ.ae/L cUzJ.e 1.X2I2/1fJd joeM gediRnL te hRMen en
~ &y lu:J.eJt ~ :Jm- /;)~ .in NirrmRgen uxx:nerd.e,
ge.qJRn RJT.!p ~

te

door

de

MJUUae./l.i-6

-«in.

ge.~e. ni.e1 het ki.ntje.n,
voo//. den HuyM.. fliddaghien in
vûuwe.n op Saie./l.dagh voo//. Ni.euwjCLIYL 1703 ne.de./l.gûe.cht, de. mOMt2.//. zy,
e.nde I t -6û/-de in onec.hi.e1yd«!Jl -6tae.t gdae./l.i heeP?
Op den 2den &# jae !

2. Ott

3 . /;)at2.//. ie.//. pme.:L6e. ge.de.tineI2./l.d.e. dat kirdje.n gdae.d he.e.tt?
Op den 3den &yt ~ Nimneg.en &y ~ ~ :JmV~

4. /;)at voo//. e.e.n V//.Oe.tmoMt2.//. ott wy-6e.moe.de/l. hCLIYL in de. g~noot ge.dient
he.e.tt?
Op den 4cLen;,eyt hmvz. l?ilRffl rUei.- te ~ rrne/1.. c!.aL c/..e6e1ve.
tinnen N-inmR.g.en. di.chi.e &y ~ 0z.0ed.eM huy-6 .in ~
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5.tdavz. d.-ie V/l.oe1moedeA wooni.?
Op ciRn XLen ~ .Mch tot den

~

6.tdat VOO/l. V/l.OUW~ havz. net/en4 de V/l.oe1moedeA ~ de Rae/l.en~noot moegen Ryg~taen ~?
Op den 6ten /R.!:fl- noch een naBuyl7.. errk hae/l. M.oedRM l.YI.aIl&..
7.0tt cLd lun:f.jen gedoopt zy ott n.id?
Op den h /R.!:fl- JOR.
8. S 00 jae, wavt.. ieI7.. p-l~e en van.. w..ie het gedoopt zy?
Op ciRn 8.dRn /R.!:fl- ~ N~m errk clt-JL 't ~ doOlL
hat:ul. ~ l.YlWJ.& .iA ~ RJ?d.e. 1&& rWd de nmzm wn
deP~
I t
kinijen .in den Doop gegeven .iA?
Op den 9den /R.!:fl- ~ n1JR/L h.cLe/L Vai.e17.. ~

9. tdat naeme

10. td-iR.. 't /Un..i.jen ten doo p g~cAt en gehouden
Op den 1Qien /R.!:fl- h.cLe/L ~ ~

~tt?

11.td-iR.. dat Vat:leA van.. 't /u.ntjen zy u Reno~?
Op den 11en /R.!:fl- de Vai.e17.. )aL ie h.eehn, doch den ioenaem
nid te. J&e1en, doch.in td~ P.y den ~ )on
Jarum ~ ie ~ en clt-JL fI.erdUck fI~ h.cLe/L 1aeM
~ ~, .6yn J.XJ1J!.e N.eJ.JIZ lJX]/.), .en dol. de Vc.r:Len. lXIn 't
kinL h.a.e/L ~ g2daen.en 4 Ç}-liden op ifl.ww ha:Jd.e
gegeven.

12. tdavz. den Vat:leA van 't /Untjen ü.gh
Op den 12d.en /R.!:fl- tot Azll&XXW..

ugen~woo!7..d.igh

magh ophouden?

I3.De dertiende vraag wordt niet vermeld.
~ ~dv.igen nachu, ~ ~y het kinijen VOOI7.. den
fI-iddaghten Mep nede/l.gekcht, n..iet davz.mede gdog~ ~p .in
den éngd op de ~uaeU Ry fI-iddaghten?
Op den 14den.óeyt, dol..6y aen de dAaR.ie ~ lVmh.em .en
f'lidt:laçfiien .in een gemeen huy~, doch da.eA. grdapt ~ dom
~ ~.iA, ~ ie UXZRim. ot hei. aen den EngeL ge.-

14. Ott

g~

Huy~e

~.iA.

15. Ott
ott

g~

aMae17.. n.id

~P

&.ij hae17.. gffiad.i. tot hael7..

g~man

g~~cJwp ~12.e.c.k.e.rL m~p~oon?

Op den 15den Myt, dol. h.a.e/L ~ .in clt-JL huy~ P.y haen.. lJX]/.)
~ doch dol. ~ emi.g.en iyt lX)()!1. hae/l. ~
van c!aeA. l.<X12> IXXYl1.1.yi.geçpm..
16. td..ie den fI~~cA gew~t zy?
Op den 16den ah, den JXYUgm.
17.td-iR.. g~ tot het Wl2g~gen en ne~ggen van dil kinijen
VOO/l. 't fLuy~ fI-iddaghten ge/l.aeden, ott wat hae17.. dae/l.ioe Rewoogen MeP?
Op den 17den Myt, dol. ~ haen.. cIaeAioe. ~ hRR/idol. .6y 1 t oock uyt gem ~ da.eA. ~ h.ee/i,
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dai. -6y de.ó nat:h:t6 UX1CkeA. ~ m gem NJRi.. uxd:.errk
hoe. -6y daeAnxzck arm. de knd ~ ~ in dRn /.>in. gehzR.gen ha:i:l.e. an ':t &!lve daefi. ned.e/t te. fRggen..

orJR/l.

18.In wat glZbJCl.fd. ott do€c.k.vt, fuyJU!Jl. en &Ja~ Iud /Untjen afdCJ1VL
necivz.gehcht .i6?
Op den 1&:iRn.be!fl:., in een lIOCde fuy/l.e Rrd.e ~ ~
~
(Selfegge is een t:egi.n stuk van éen wrefsel
lIEt fruten)
19. Ott g~ Iud /Untjen af.cLCJ1VL M..it ned.eA.gehc.M ott dooll. e.en
cuuiRA hR..e./.i- doen ~gge.n..?
Op den 19den &?yi ~ daefi. ~ ~ an:lat -6y
cIaM- gem uy:6&ç/t wek wUi.. m d.oJvunRde ni.d lIy hflRA. fbecLtvt

dwl/de koalxm.
20.500 ' t dooll. ~ a.n.dvz. w€gh ge.l€c.M zy, w-U!.. -1u1!x moc.M ged.a.en
Op den ZJ/iten ~ dRn lXXYIi.gen.

~?

21. 500 ge.~ , i /-<..-i..J-dje.n.. afdaeA -1dt-1 ruzdeAgehchi heeti, op wat
pl..ae.t-1e. e.n.cLe. .in. wat po-óiue.ll. zy , i -óe.l/.d-e. afdCJ1VL necivz.gehc.M heett?
Op den 21/iten gzyt, LXJO!L de ~ op de Mvgge..
22 . Hoe. ouwi omiA.eni ~ ruzdeAgehchU kintjRn doe.n..maR...Û:, ge.we12.-ói zy?
Op den 22m -6fZ.yi cUUe. J&eCken.
23 .0tt ' t een jongh-óke.n.. ott me.-Wke.n.. zy?
Op den 23 -6fZ.yi 't &!lve een ~.tkRn ie. ~ mdR.. do:t

-6y

't

geemte wil. W2Ji.RA. nR.eITlI2J1, doch -100.6e op fliddarjd:Rn. de &:uzm~ wiURn. hRJ,R.en an' t &!lve op te. ~ wil-6y
cIaM- geeMR.. l.XX)Il. CÜRnRn, dRn i:yt ~ ~.

Hoe de Hoge Heeren van het Gericht hierover hebben geoordeeld is niet
bekend, want de gerichtsprotocollen vermeldden zelden de sententie en
vonnis. Ui t haar verhaal bemerkt men wel de radeloosheid van dit
dienstmeisje uit Lichtenvoorde en ook haar goede wil. De slechte
economische toestand in deze jaren zal zeer zeker het hoofdmotief
geweest zijn voor haar daad.
Harry Kruip,
Aalten.

A-ji. . 7: tJeicU1 kadw:,tA~ rrzA..nv.ut uil 7832 fTlf?-i... daWLop aangegeven
de p.Laau van cU 0 pg/W.v.ing .

A.tJl. 2:

Gpg/l.av.ing " Ka-ó:Lee.1g/Lac.fd." I 7 juni 1993 .
De lU...eA opgeg/Laven g/W.c.fd. h..e.R../.i R..en-ó Iud /-Lol van Lich.i.erwoo/l.cU
om/.Jfo:te.n. In cU vofMtu.intj e-ó achiR../l. de 0 pglW.V.ing zijn. .in 1968
-tundR../l..ingen van Iud ka-óuef doo.'/. de R. G. B. opgeg/Laven.
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ARC H E 0 LOG 1 E

1 N L 1 C H T E N VOO R D E

OPGRAVING KASTEELGRACHT
VOORAF . . .
Toen bekend wer d, dat de Albert Heijn-vestiging aan de Varkensmarkt in
Lichtenvoorde uitbreidingsplannen had, was dat voor de Archeologische
Werkgroep Lichtenvoorde reden om te informeren naar de preciese aard
van deze voorgenomen bouwactiviteit. Het is de bedoeling , dat het
magazijn van de winkel wat vergroot wordt . Hiervoor moet ook het gemeentelijk rioo l v erlegd worden . Na bestud ering van de kadastrale minuut
van 1832 (zie afb . 1 ) blijkt , dat de nieuwbouw over de voormalige gracht
van het kasteel geprojecteerd is . Op enkele tientallen meters afstand
is in 1968 een gedeelte van de fundering van het kasteel blootgelegd
(zie De Lichte Vo orde nr . 17 , blz . 11 en 12 ) .
Bouwactiviteiten zo dicht bij deze historische plek komen (gelukkig
maar!) niet al te vaak voor . Daarom is door de A. W.L. contact opgenomen met de gemeente , de grondeigenaar en de uitvoerder over het doen
van waarnemingen en het eventueel uitvoeren van een opgraving tijdens
de werkzaamheden .
DE OPGRAVING
Op 7 juni 1993 wordt de oude riolering verwijderd . Volgens de planning
zou de firma Dusseldorp hierna de sleuf dezelfde dag weer dicht
gooien . Om ons de gelegenheid te geven om waarnemingen te doen ,
gebeurt dit werk de volgende dag . Hierdoor kunnen we in de avonduren
aan het werk (zie afb . 2) .
Op 1. 90 m onder het maai veld wordt de inmiddels al bekende , zwarte ,
stinkende laag aangetroffen : onmiskenbaar de grachtbodem . Deze laag is
op sommige plekken bijna een meter dik . Helaas ontbreekt de tijd ( en de
manschappen ) om de grachtbodem geheel te o n derzoeken .
I n de sleuf wo r den op verschillende plaatsen houtresten aangetroffen .
In het meest noord-oostelijke deel van de opgravingsput (richting
Richterslaan) worden vertikaal tegen elkaar geplaatste stammetjes
ontdekt .
Het
grachtprofiel loopt hier tegen omhoog . Voor deze
beschoeiing heeft men hout van de els (Alnus) gebruikt . Naast
eikenhout
wordt
ook
elsenhout
bij de
aanleg
van
bruggen
of
beschoeiingen verwerkt . Deze houtsoort is namelijk zeer duurzaam onder
water . Op de prent , die Jan de Beijer in 1743 maakte van het kasteel is
links voor op de afbeelding een zelfde manier van beschoeien
te
herkennen .
Een dag later wordt de sleuf gegraven voor de nieuwe riolering .
Tijdens dit werk worden waarnemingen gedaan en vondsten verzameld . Ook
nu wordt de rij paaltjes weer aangetroffen .
DE VONDSTEN
Ondanks het beperk te oppervlak van de opgraving heeft de gracht bodem
verschillende v ond sten vrijgegeven . Naast botmateriaal (voornamelijk van
varken en rund) en wat glaswerk , bestaat het overgrote deel van de
vondsten uit aardewerkscherven . De vondsten stammen uit verschillende
periodes en worden hieronder behandeld .
In de bovenste 10 à 15 cm van de grac h tbodem worden de meeste vondsten
gedaan . De jongste categorie hiervan stamt globaal uit het midden van
de 1ge eeuw. Ook wordt in deze bovenlaag vrij veel faience gevonden ,
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meer bekend onder de naam 'Delfts blauw ' . Dit materiaal hoort thuis in
de 18e eeuw. Opvallend is het, in verhouding, grote aandeel steengoed.
Het gaat hierbij, onder andere, om fragmenten van potten en kannen uit
het Westerwald. Kenmerkend voor dit aardewerk is de blauwe decoratie
op een grijze achtergrond. Dit steengoed is vooral bekend onder de naam
'Keuls-aardewerk' • Kannen van steengoed zijn vaak voorzien van tinnen
deksels die via een scharnier aan het oor zijn bevestigd.Deze deksels
worden niet al te vaak gevonden. Omdat ze enkele malen duurder zijn dan
de kan konden ze na het breken overgezet worden op een nieuwe kan. Een
fragment van een oor van een Westerwald-kan is in bezit van het
scharnier en de zogenaamde duimrust. Wanneer men de pul in de hand had
kon hiermee het deksel met de duim bewogen worden. Helaas ontbreekt
het deksel.
Een vrijwel complete schaal van een gele steengoedsoort is waarschijnlijk
afkomstig uit het Duitse Frechen. Deze schaal kan heel goed als
beslagkom dienst gedaan hebben.
Tenslotte komt nog een handgeblazen kelkglas uit de grachtbodem te
voorschijn, dat moet stammen uit de 1e helft van de 1ge eeuw.
Onder deze bovenlaag bevindt zich een laag met 17e eeuws materiaal.
Het gaat hierbij vooral om majolicascherven. Majolica wordt gezien als
de voorloper van de faience. Het is, in vergelijk met het 'gewone' rode
gebruiksgoed, het wat duurdere aardewerk. Het gaat vooral om scherven
van borden op een dikke standring. De scherven zijn van een witte
tin-glazuur met een blauwe beschildering voorzien. Om het dure
tinglazuur uitte sparen is de onderkant van de borden voorzien van
(goedkoper ) loodglazuur. Er worden twee vrij grote fragmenten van de
spiegel (het middendeel van een bord) gevonden. Het ene bord is
voorzien van een bloemdecoratie. Het andere is voorzien van een
spreuk. Omdat deze voor het grootste gedeelte nog aanwezig is, is de
hele spreuk nog te achterhalen. Deze luidt:
HIJ
(DIE)
NIETS
SCHU(L)DIG
IS,
IS
RIJK
(GE)NOEG
(zie afbeelding op het voorblad).
Hoewel in de loop der tijd in onbruik geraakt, heeft dit oude gezegde
nog niets aan betekenis ingeboet! Beide fragmenten zijn te dateren in de
periode 1600-1650.
Uit dezelfde periode stamt een ronde loden kogel met een diameter van
10 mmo Aan de hand van dit kaliber kan vastgesteld worden, dat het
hier gaat om een zogenaamde pistoletkogel. Een pistolet is een pistool
dat we nu vooral kennen als duelleerpistool en uit de piratenfilms.
Uit de onderste laag, vlak boven de onberoerde grond, zijn de vondsten
schaars. Een met een donkerbruine engobe overtrokken steengoed scherf
is versierd met een medaillon, gemaakt van een apart kleiplaatje
(applique) • Hierop staat een gebaarde man met kap en kraag afge beeld
(zie afb. 4). Vergelijkbare appliques komen voor op zogenaamde
baardmankruiken. Deze kruiken ontlenen hun naam aan een gebaard
masker, dat aangebracht is op de hals van de kruik. De buik is vaak,
zoals in dit geval, voorzien van medaillons en eikenranken. De kan is
afkomstig uit Frechen bij Keulen en hoort thuis in de periode 1550 tot
1600. Ook de kleding van de afgebeelde man was in die tijd in de mode.
Verder is een hand geknepen voet van een steengoed kannetje gevonden,
afkomstig uit Siegburg. Dit soort kannen was gangbaar in de 1Se eeuw.
De oudste vondst die gedaan is tijdens deze opgraving hoort thuis in de
periode 1375 tot 1450. Het gaat om een fragment van een grijsbakken
melkkom. Deze kommen werden, gevuld met melk, op een koele plek gezet.
De melk ging schiften en met een lepel kon dan de room verwijderd
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worden. Een vergelijkbare vondst is gedaan bij de opgraving aan de
Rentenierstraat 4 ( zie De Lichte Voorde nr. 24).
VONDSTVERGELIJK

EN

CONCLUSIE

Aan de hand van de dateringen van de vondsten kan globaal gesteld
worden dat de gracht in ieder geval in gebruik is geweest van ongeveer
1400 tot 1850. Door middel van archiefonderzoek zou dit laatste
jaartal exact achterhaald kunnen worden. De oudste vondsten uit de
gracht, gedaan tijdens de opgraving aan de Rentenierstraat 4, stammen
ook uit het begin van de 15e eeuw. Het kasteel moet gesticht zijn op
het eind van de 13e eeuw. Uit deze vroegste fase zijn geen vondsten
gedaan.
Ook wat vondstverhoudingen betreft is het interesant om deze
opgravingsplekken met elkaar te vergelijken (zie afb. 5). Aan de
Rentenierstraat is een gedeelte van de gracht opgegraven dat grensde
aan een burgerwoning. Bij de opgraving achter Albert Heijn gaat het om
een stuk gracht dat grensde aan het kasteelterrein. In de
vondstverhoudingen komt dit verschil ook naar voren. Tijdens de
opgraving aan de Rentenierstraat is bijvoorbeeld nagenoeg geen majolica
aangetroffen. Het werd wel vrij veel gevonden bij deze opgraving. Het
, gewone' rode aardewerk was functioneel en het goedkoopst. Kon men
zich wat mooier, luxer aardewerk permitteren, dan verschenen verhoudingsgewijs meer voorwerpen van steengoed, majolica en faience in de
keuken en op tafel. Wanneer naar de vondstverhoudingen gekeken wordt,
mag gesteld worden dat dit alles duidt op een vrij welgesteld huishouden. Waarschijnlijk is het merendeel van dit opgegraven afval afkomstig
van het kasteel van Lichtenvoorde.
Jammer genoeg kon ook nu de breedte van de gracht niet vastgesteld
worden. Alleen de rand van de gracht aan de kasteelkant is
waargenomen. Hopelijk bestaat de mogelijkheid om nog wat waarnemingen te
verrichten tijdens het uitgraven van de bouwput. Misschien wordt daar
dan de rand van de gracht aan de nederzettingszijde aangetroffen.
MET DANK AAN •••
Deze opgraving werd mede mogelijk gemaakt door de medewerking van de
gemeente Lichtenvoorde, de grond eigenaar, dhr. R. Kruip en de firma
Dusseldorp.
De resten van de beschoeiing zijn op houtsoort
gedetermineerd door dr. K.Bonsen.
Namens de Archeologische Werkgroep Lichtenvoorde,
Godfried Nijs
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