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HET BESTUUR zoekt iemand die als toetredend bestuurslid
de funktie 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 het 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,voorzitter
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VOORWOORD

VAN

DE

REDACTIE

Aan het einde van het jaar 1993 zijn we er weer in geslaagd no.28 van
onze periodiek "De Lichte Voorde" van de copieermachine te laten
rollen.
U zult er in aantreffen ná dit inleidend woord, verenigingsnieuws,
weergave van een dia-lezing en eventuele mutaties.
Met het overlijden van ons lid Harry Kruip is ook een einde gekomen
aan zijn regelmatige bijdragen aan "De Lichte Voorde". Meer dan 15 jaar
heeft hij op die manier veel betekend voor onze vereniging. Hij was geboren in Lichtenvoorde en wilde er ook begraven worden.
In dit nummer zijn van zijn hand nog opgenomen een artikel over
"brandgevaar" en draagt hij ook vooral bij aan de titel en de inhoud van
"de poorten van het stedeke Lichtenvoorde", met inleiding en nawoord
van een redactielid.
Onze gemeente-archivaris, de heer Henk Nijman leverde een bijdrage getiteld : "Het Volkspetitionement van 1878". Hierbij zij aangetekend, dat
ook gezocht zal worden naar het smeekschrift van rooms-katholieke zijde
uit de gemeente Lichtenvoorde. Wij hopen dit dan in één van de
eerstvolgende periodieken te laten verschijnen.
Als derde in opeenvolging is voor U 'uitgeplozen en samengesteld' door
A.J.Vos "Het pastoraat van N.Bruggink en J.H.Westerman" (1761-1823).
met de daarbij behorende "Aanstelling door de Heer van Lichtenvoorde"
van pastoor Bruggink. Hieraan is toegevoegd een schrijven van pastoor
Westerman over "De armenzorg in Lichtenvoorde" uit 1822.
In periodiek no. 27 pp. 14 maakten wij gewag van het vertrek van twee
rooms-katholieke pastoors. Ook de Ned.Herv. Kerk nam afscheid van hun
predikant ds. F.A.Gijzel wegens vertrek naar WinterswÜK.
Bij de restauratie van de Johanneskerk bleek de oude torenhaan in zeer
slechte toestand. Een beschrijving hiervan door de architect.
Tot het verenigingsnieuws mag ook zeker gerekend worden het feit, dat
de Vereniging voor Oudheidkunde te Lichtenvoorde met een stand
aanwezig was op de regionale contactdag voor genealogie, boerderij- en
streekgeschiedenis in Oost-Gelderland op Zaterdag 23 okt.1993 in het
Erve Kots te Lievelde. De bestuursleden te Brake en Vos lieten
bezoekers genieten van een IS-genera ties-stamboom van de familie
Voss-Vosch-Vos, woonachtig op de Vosshorst-deVossestede-en het
Voskeunen.
Ook streekgeschiedenis en kerkgeschiedenis was voorhandig in boeken
als "De historie van Zieuwent" door J. en R. Boekelder en
"Kerkhistorie in het hart van de Achterhoek" door A.J.Vos.
Onze periodiek "De Lichte Voorde" kreeg veel bekijks en wij hoorden veel
lovende woorden over de verzorging ervan.
In het verslag van de Archeologische Werkgroep lezen we dat al in
pre-historische tijden Lichtenvoorde mogelijk op de naam "Keistad" zou
kunnen bogen.
Hopend weer voor veel leesplezier gezorgd te hebben, denken wij over
een half jaar meer te kunnen laten zien en lezen over o.a. een project

S'C!?LJ!/:.ef:u-i./)

H

Het fi?Di..f!/v:.

.tJ2ll Lv2/.J&'YL L'C1l1

~?

2

transcriptie "Breucken Prothocoll" uit 1715 en een initiatief van het
bestuur over herplaatsing van de oude gemeentepomp bij het nieuwe
gemeentehuis!
Ondanks een goed verlopen 1993 maakt het bestuur zich ernstig zorgen
over de vervulling van een aantal bestuursplaatsen.
ALLE LEDEN WORDEN OPGEROEPEN OF ZICHZELF KANDIDAAT TE STELLEN OF EEN
PERSOON TE NOEMEN, DIE Hij GESCHIKT ACHT ZITTING TE NEMEN IN HET
BESTUUR VAN DE OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING LICHTENVOORDE.
Ook roept het bestuur alle leden op zich actief op te stellen door het
bijdragen van suggesties om onze veren1g1ng nog meer inhoud te geven .
Excursie-ideeën, inhoud periodiek enz.enz.
Gaarne opgave van kandidaatleden en suggesties bij de voorzitter, de
heer A.J.Vos, Patronaatstraat 43, tel.: 75326
De redactie:
A.W.M.Polders, A.J.Vos, G.A.T.M.Nijs
ACTIVITEIT
Op 23 nov.1993 verzorgde de heer B.Dorrestijn voor de Vereniging voor
Oudheidkunde te Lichtenvoorde een spreekbeurt, ondersteund met dia's,
over het onderwerp:
BOERDERIJEN ROND WINTERSWIJK
In de 17e eeuw hoorde Winterswijk grotendeels onder de Heerlijkheid
Bredevoort. Heren van Bredevoort waren de graven van Lohn. De inwoners
waren niet alleen onderdaan van, maar ze waren ook horig aan de Heer.
Dit hield in dat bij overlijden een gedeelte van hun bezittingen aan de
Heer verviel.
Ook het Stift van Vreden (vrouwenklooster) had horigen onder Winterswijk. De bezittingen van de Heer bestonden uit 'hoven'. Aan het hoofd
van een 'hof' stond een "schol te", die als een soort rentmeester optrad. De scholte zelf was ook horig, maar moest er ook voor zorgen dat
de overige horigen hun verplichtingen nakwamen. Met het verval van de
adel raakte ook de organisatie van de hoven in verval. De eigendom van
de hoven kwam, na veel procederen, over het algemeen bij de scholten
terecht.
Van de scholten kan worden gezegd, dat er veelal onder elkaar werd getrouwd. Maar de bewoners van de hof kregen de naam van die hof. De
familienaam was dus ondergeschikt aan de "huisnaam" . Na Napoleon werd
die naamsverandering minder eenvoudig.
De schol ten waren nogal conservatief en hechtten aan bomen en bos.
Hierdoor is het te verklaren dat er rond Winterswijk zulke mooie
stukken landschap zijn ontstaan. Zo heeft elke buurtschap onder
Winterswijk wel zijn eigen mooie plaatsen. (Winterswijk heeft maar één
kerkdorp, de rest zijn buurtschappen ).
Uit de prachtige serie dia's, die vertoond werden, waren enkele bijzonderheden die extra opvielen, zoals:
Ossebloed topgevels- : roodgeschilderde houten gevels.
Vakwerkgevels-: houten raamwerk, opgevuld met metselwerk of met
'want'd.w.z. twijgen met modder en/of koemest.
Rivieren-dwarshuis-: Veel scholten bouwden een woonhuis 'dwars' op de
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Verschillende van de op de dia's getoonde boerderijen e n landschappen
ztjn ook opgenomen in de "Kastelenrout.e Oost Gelderland" en :in cle
f1BuurtschapP'fmrOllte?l, e,en ol1derdeel van de KastelennJut e. Du s is er
rui me mogelij kheid om dez.e schilderacht i ge plaatsen zelf te gaan ziem"
Ho t e Brake

DE

PC)ÜRTEN

VAlllT

100'

STEDEY-E

LICHmNOOPjJE

-~~~~-~._-

Inl..:~idirJ8

van de redac tie

Dit artikel ga,at !l]iSer over de HpCiO I"ten ,j, dan over i t stad zijn. Het
a r tikel:
IlDe
gemeente
Lich'tenvoor de ,211 haar
bes tacms br~nnenH ,
ui tgegeven door het economiscJ.\ t echno l ogtsch instituut voor Gelderland. (au8.1953) schrijft :
lLe.i t,2-i:t~, cb:z,T. de. flJ2IU2R van Bo.ra:"/Lt2oe,n 1aL2I,- (Lir", van bJLjch
hloL
ot z.e.l2cLf2J2 ,ec.e.woonden, lU2.f2.p a.f-,:., gevolg g,ehadp dat
Li.chJ..J2RVOO/uL2 z.ich ruL:d Lcd
0217. voLtecLige -!dad he.e/!1. kun./u2fL
In lU2-t f!~oek !J'D.etegt2mtJOo/lJ'i.ig/2 .6ta.td d1?j1- VeJv?Jl..igdc.
N1ZdEJI.i!'arUÜ!J7.I.' anno 1741 12rL ,iJl
f!...e./;,clvûjv..mg VGn D/L,;I. It B, I~ . df2
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"lLei. B.izJ2.CUl91U,ik.yLe.., daL .men. h.ÜVL aardJIR.tt .Ló lud. Opl2J2 S.tadje. 07.
he.t 510l LichLf?.JIL'oorui-f2. iüd .Stadje i/!:J kie..iJ?. .en h2'.R.l-'- rtU2CU'L een-f2
l)OO/Lt
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Nie t duidelijk is of bedoeld 'dordt.
burcht- of slotpoort.

één stadspoort en/of ook nog één

Verderop zullen 1Jiij t e genkomen uit een aantekening van Ds Rochlingius
de term I1stadt l1 voor Lichtenvoorde en in een brief van Burgemeester en
Schepenen van Borculo HvleckenHo
Ook 'lermeldde Pater Reinders OH'! in 1979 in HDe Lichte Voorde H nr 12
pp 35 ~ HDe boerderijen Rouwhorst , Storkhorst ~ Dorst.horst T KatersnoTst en
Voshorst lagen op een horstoHiermee \vordt bedoeld een hoog
gel<egen gebied:19o S ffi< boven rLA.P . Voshorst Komt ook als
Vos stede en tenslotte zon.der achtervoegsel als \los. In de
zes;ciende eeu\. had d'2ze boerderij de wac.ht op het kastee l
LichtenvoordelI .
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zowel de aangehaalde aantekening van 2 april 1660. als ook de brieven
uit het Landesarchief M~nster van 18-10-1589. 13-6-1590, 25- 7-1594 en
8 ..-4··-1609 gevel1, zal i.n het: naltlOord van dE: redacti 2 eveneens ge\'f<l::~;z;en
worden op de akte van 11 juni 151 6, vermeld in de per iodiek nr.21. pp
9 tlm 12.
i

Uit een aantekening ven Ds. lh l belm RocklirRgius (16L:.8~1677) :z.n het
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(Tot zover citaat.)
Vol gens Harry Kruip blijIet u.it dit laatste, ,.aar sprak.e is van
Pom:ten en den PO(lirter" dat er nog een ande r e poort ".ras Doch hij
spreekt slechts van ~~n Poorter .
Deze stadspoort (de f/lunsterpoort) moet gelegen hebben in de Rente~
nierstraat (tus8er-;--(I~ hui;;erl--va;- Theo Ravesloot en t~ \vels c her~'\Tan
Aalst)
0
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Uit. nieuwe gegevens van hei..: Landf2sarchiv Nüns"cer komt echt er naar
voren, da.t er ook nog e,en BOE~E.te bestaan heeft. en dat. deze oOlk
een Pf ort v~!n~~l:~er had. Duidelijk blijkt dit uit d:e Gerich ts ~akte \lm" 18
okt ober 1589. zoals te l ezen valt in de bijdrage van Harry Kruip.

DE PooR.TEN V!tN HET Sl"EDEKE LICEIT'ENVOORDE

In het boek ~"De tegemmordige Staat der Vereenigd.e Nederlanden v1 anno
1741 staa t vermeld.: "De Heerlykheid Lichterwoorde ligt tusschen cle
neerlykheden Breedevoort en Bo rkel o.DE~ Baron van Heide i s er
tegenwoordig Heer van . Hy stel t. er eenen Rigter, een Lanrlschryver
en eeg Advocaat -Fis caal aan. . He t byzondere? dat men er vindt is
het Open Stadje en het Slot Lichten.voorde. Het Steedje is maar
klein en heeft maar eene Poort. De Gereformeerde Kerk \llordt er
door eenen Predikant bediendo Vand.e ·'fOmüssen te Lichtenvoorde
ge,\,yeezen, valt beroep aan het Graaf sc.hap Zutphen!!.
Van d.€ze Su.mmü~lCe beschrijving van het Steedje Lichtenvoorde uii::. het
jaar 17l,l is voor dit artikel echter het. enkele gegeven van belang,
dat het s l echts ~~n Poort heef t. Dit in tegenstelling tot een
aante kening van Ds. valhelm Roc.hlingius in het Notulenboek van de Ned.
Hervo Gemeen.t:e te Lichtenvoord.e, dd. 2 april 1660. Hierin schrijft hij ~
N Al... ó.rrûcd.e
,!Jyn Çj.lv::te!-j!..Li..ck.R.. 9na/2.de. Jio..ej(PJd te. ma/Gen /--",et ..i~nk. /W..yp42JL
van.. Papen en. !~on.n.. Lck..J2. ny .600 o.,ick p/i.J2.d.i.c~en o.J!-6 .(J...I2..!;..oeck..lzJ?. cÜV7..
1' .t ljJeJ!ck_ _lJ? û!i2-6 OIL ól!.. /-/.;2A2./L.iic.k.h-i2.ffJ:'" al.;!.,
!C/?.,ClJIC.kR.IL
. in dtZ. .óe
û~oo/t -e.-2J2
S:/:..J:zdi /;,00 .&..y dagfvil ~ /7_QcJd./J gl2./jcJL-.~2.:tit (o/?dcd)
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pe/L.6oon,
davz.:toR.. VCp/U>..-1I:J R.-n i.a.ó~, moch.i..e.
VOOIW.ie.n wo/l.Cl.€.n ( omdai..) R..ndR.. aL.6oo cLi.e Poo/lJ:..en. dR..!:J nacfl.U OpR.-n
PJ.yVR.-n eru:k. l:Joodan..igR.. pR.-IWOOnR.-n .inge1ai..R..n woll.den, dal.. af..6o dR..n
Pood-eA paapI:J l:JyndR.-, ~ aruivum .in l:JynR.. p~R.. moch.i..e. gR..!:JWi:..
woa.den"

Uit dit laatste blijkt, dat er nog een andere Poort was, doch hij
spreekt slechts van één Poorter namelijk van de Stadspoort, (de Munster
poort) gelegen in de Rentenierstraat (tussen de'huizen van Theo Ravesloot en Te Welscher-van Aalst). Uit nieuwe gegevens van het Landesarchief te Münster komt echter naar voren, dat er ook nog eene Borchpforte bestaan heeft en dat ook deze een Pfortverwalter had. Destijds
heeft ons oud-medelid, de heer Th.Thielen herhaaldelük gevraagd of ik
ook een oplossing had van dit gegeven. Doch toen kon ik hem ook niet
helpen. Hij kon toen namelijk niet verder komen met zijn reconstructie
van het oudste gedeelte van Lichtenvoorde, nl. de Ganzemarkt. Vroeger
"den Plas" genaamd. Voor alle duidelijkheid en bewijs volgt dan nu het
betreffende stuk en Gerichts-akt van de Bür&~rmeister und Scheffen zu
Borckelo, berustende in het Landesarchiv Munster onder no. 504 nr.
7a.
Ad In!:JtanLi..am (vR./1.zoe.k) Johan flG./l..c.k.e..t.in.ck l1JTllllR.. au/- gvU.-chi.1.i..ci7.RA VUU/l.ILolii.n.ggR.. (aan.ze.ggi.n.g), .i!:Jt ge.komm..e.n und R../Wch...e.ruu!.n lon.n.i.e.6z 7ymnuvunan
und Zll yoil und cla.ó fL.i..lLigR.. E.vangeh.wngR..!:Jc.fuuo/I.RJI., gR..!:Jacht und iLekan.d.1.
dMZ eA. ungR..~ch nR.-gR.-n JahA. .la.nck ILu ~ dlVl. ldo1..gdo/lJU2J7.
t /WllWR.-n flGfi.-.i..a, gR..iLo/I.RJI.R.. y/l.avi.n.nR.. Zll/l. Hoya und B/l.o-ic.k.hÜ.6R.-n, Y/l.av.iJuuz. Zll
B/l.onckholWt und t/WllWR.-n Zll Bo/l.cke1o dc. ldR.-dtwR.., R..yn Po~ .in dR../l.
POI:JtR..n dR..!:J V1..eckR..n LichtR..n/-o/l.dR.. gR.-WMen, und JCLIl.1...i.x QUI:JZ de/l.
&ynd.emoll.R.n dMe11Ld (dl!.. w-indmo1..R..n u Lich.i:-R..nvoo/l.dR..) Zl.L/l. iLdoluw..ngR..
R..nt/-angR.-n zwu mo~ RoggR.-n, .i:te.m. R..yn vode/l. (VOeA.) fLoy/l.R.. QUI:JZ dR..!:Jz
HeA./l.n 1..andt, zwe.i Sc.fuu-inR.. mad (hd /l.R..cht om twR.-R.. vwz.k.R..n!:J .in Iud ILol:J
van dl!.. ~ U dA.ijvR.-n) wann m.a..ót gR.-WR..I:Jen. (wannR..l!/l. eA. ~ wa/l.en),
und zwU vodeA. 7o/WR..!:J. lJnd n-icht andR..M gclod, dann dMZ 1:JUnR..
VwzY~ (VOO/l.ou.ci.e.tz.!:J) .img.le.ichR..n cLi.e!:JR.. iLdohnungR.. R-mp/-angen. SagR..
und dR..pon.ilVl.t (g~gt) auch andR..JWz Zll/l. aVR..!:Jt (teA. andeA.R.. zijde),
dMZ eA. d/l.R..y }..a.hA.en. d.iR.. Bo/l.chtpo/l.U iLR.-y ZR-iJ:.J:..tm wo1..gR.-dachU/l. (.in goR..dR..
geh.eug~) Y/l.aVi.n.nR.. Zll LichtR..n/-o/l.dt v~ und v~, wui ImR.wa1..1.. iLR..WUI:Jzt, dMZ Johan flG./l..cke1i.n.ck a1..!:J Po~ dlVl. Poden dR..!:J
V1..eckR..n dMe11Ld J-ah..;z..Li.x. al.. 1:Ju1..ckR.. iLR..zofdunghR.. ode/l. v~ gmai..,
w.i!:JI:JR.. aReA. n-icht olL dR..!:Jz 7o/WR..!:J R..yn odlVl. zwu /-odlVl. gR.-WR..!:Jt. &.ie eA.
1:Ju1..ck!:J myt E..idR.. ~/-/-ligd.
Actum am 18 OdoiLR../l. anno 1589.
ldiA. BiMg~teA. und SchR../-/-R-n Zll Bo/l.cke1o.
Bovengenoemde "Borchpforte" moet echter gestaan hebben achter op de
Ganzemarkt (waar nu Jan Mellink woont), die toegang gaf tot de brug
over der gracht naar het Kasteel, geflankeerd ter linkerzijde door het
zogenoemde Sillevoltshuis met het Brouwhuis, en ter rechterzijde door
het zogenaamde Weeshuis -drie woningen onder een kap, waarin zeer
waarschijnlijk het dienstpersoneel van het kasteel woonde. Dit laatste
gebouw werd in het midden van de vorige eeuw afgebroken om plaats te
maken voor een nieuwe school. Deze school heeft dienst gedaan tot de
Openbare school aan de Dijkstraat werd gebouwd. Door ontsluiting van
het Domein-archief bestaat er goede hoop, dat er binnenkort duidelijke
gegevens aan het licht komen.
Uit een brief dd .13 juni anno 1590 blijkt, dat Johan Marckelingh is
overleden en verzoekt Sophia,R.-hR..1...ichR.. lochteA. van Johan flG./l..ckelingh,
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mede nC1.!Tll!.fL6 cLie. /.)RJTlptLich.e · nachge.la-6ZRJ1.eI/. Ki.n.dtvI.. om ~g van. zijn
veAdien.de. P..e1ofuumgh von dem Pj.od.e.n vlVUlälvw.n.g Zll Lechi:.e.nj.o~, zii.n.rLR.
9 molcLtvz. 1 /.)ch.ej.te.l Roggen. W7.d 7 molcLtvz. 1 /.)ch.ej.j.e.l BoekJ.ue-ilzen..

In antwoord hierop schrijft de"Verordnete Stadtholder de Münsterische
Rechen Cammer",dat hij de brief ontvangen heeftund waii Zll handen g~
kommen, doch dal. hij gR-en ~ h.ee./-i-, dal Johan. {1wz.cke..Lingh ~ zijn
le.ven. eI/. VlO ÛJUVl. Mgan.g doo/l. de ldeduwR- von BO/l.ckR..f.oR- und (jlW.v-i.nJuz.
Zll
B/l.onckho/l./.)t wa/.) aangR-/.)Leid.Evenwel kon hij goedvinden, dat Johan
Marckelinghs Sohn Wessel tot Pfortner van Lichtenvoorde zou worden
aangesteld met dezelfde bezoldiging die zijn vader had. Doch eerst
moest hij zijn plichtsbelofte en eed leisten.
Ruim vier jaar later, aldus een brief van 25 juli 1594, klaagt Sophia
mede namens hare broeders en zusters, dat zij annoch ni tt eine Litter
zum Antwurdt empfangen hat, doch evenwel werd aangemaand door de Rentmeesteresse van Borculo over de pacht van een stukje land, in de veronderstelling, dat dit mede tot haar vaders poortwachterbezoldiging
behoorde. Hiervan kon ze het bewijs leveren, omdat velen in
Lichtenvoorde hiervan wisten. Tevens verzoekt ze in haar brief om
uitbetaling van die verdiente besoldungh unseres lieben Saligen
Vatters, oder aber die nachstehende Pfacht da jegen abgezogen werden
müghen en de Rentmeesteresse van Borculo te berichten damit ~
cLi...e/.)R-/l.haiJ,. I/l.R-/l. Pf-tmdun-g en.tho/Len w~ mÜR-gen.. DR-/.)/.)en. :tfu.m ich mich
unJ:..vdh.ä.rU.glich gd/l.o~:ten. W7.d gR-/.)ch.ehd lJIW wz.men. Leuii:..en. d.wwJ? Un
fLcuwzJuvdzigR-/.) WR-/l.ck, da-6z WM mitt lJIWR-/l.eII. gdR-H a.U.R. gR-/l.nR- Zll goH
vo~ wollen..
Tot slot is er nog een brief, dd.8 april anno 1609 waarin Wesse1 Marqueringh (Marckelingh) de Heren in Münster mededeelt, dat hij nu
ettelijke jaren als R-en lJIWcJw...f..digR-/l. D~ dR-/l. /.)~ Pj.O/'LU Zll
LR-ch:ten.j.oJd VVI.ûJaAd und da-6 Pj.o~ A.mPJ.. /,)0 vuil fUJ/l. meI/./.)ch und
möglich g~eI/. ohnR- Ml!.I.Le. ge:l:.Aauilch ~, /.Luz. wdchen. diR-n/.)t R-/l.
niil mR-h/l. gen.o/.)/.)eI/. aV, JM.lichx. ~ moMR-/l. Roggen. und Un kle.in
(jwz.deken. (tul..n.i.jR-) da man.n. ungR-tffi/l. rln.i-e /.)pindt ~arrz.en (flinzaad)
/.)~ kann, mit da-6 Hau.6z an. dR-/l. Pj.o/l.ien. /.):Leheru:L.e.
Nu is echter de toestand van dat huis zo bouwvallig, dat, indien er nu
niets aan gedaan wordt, het gewis onlangs geheel vervallen moet. Daarom verzoekt hij de Edele Heren in Münster hem jaarlijks voor het
onderhoud groszgünstig ein Reichs Daler te willen toeleggen en
opdracht te willen geven opdat het huis moge gerepareerd worden. Daran
beweisen Euch Ehrw. Gestr. Edle Günstige mich ein trostliches werck,
welches der Almechtiger mit miltreichen Segen zweifels ohne
gnedichlich vergeIten wird.
Harry Kruip.
Aalten.
Bron:
Landesarchiv Münster 504 nr. 7a
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Een gerechtszitting.

Brandgevaa:r.
Harry Kn:d.p was ren voelde zich op en top Ltchternroordenaar . Ofschoon.
hij jarenlang een zaak in Dinxper lo dreef en de laats te vier/vijf j aar
aan de Damstraat in Aalten '.,)oonde, deed daar niets aan af
0

1j~]j

kunne n hem a ls fI,estuu.r van de Verenj.ging voor Oudheid.kunde te
Lichtenvoorde alleen maar dankbaar ztin ast hij l'v'an 1977 t/m 1 993~- ruim
vijfti,e!J. jaar lang·- heeft 1..-iJlen bijdragen aan het uitzoeken en op
s c.hrif t stellen van d.e W\,yare feit,e n!!, zoals M~z le zich in het verle~
den hebben voorgedaan in Lichtenvoorde en omge ving,

Het bestu.ur.
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Nawoord
Deze burchtpoort had eertijds als Pfortverwalter/Poortwachter Johan
Vosshorst van ca 1500-1550, zoals blijkt uit de Acte "Vrijheit van
Vosses stede aent Weel gelegen", verleend im Jaare unsers Herrn,
Dusent viffhundert sestiene,-( 11 juni 1516)- up H.Dage Barnabe
Apostoli.
Johan VO-ó-óhol1.-6i, po~ io uchi-EJll-o/Ule, zijn V/LOUW en 5 ki.n.dvten
Juuz.gen hun. lu.U..ó met .eR..rLe/L fla.et.en. (koewe.i.de) un.d ÇfaRAden (i.u-i..ntje.). Çfe.kgtm iu-ó-óen LankvR-f.cL..ó kamp en I i Wed, ~tvllij, en zij zdl- vllii-..ói..e.1.Li.ng van. al.eR.. di..e.n.hten ten R,..ehOIWe. van. de. g/ULal-l he.tzij P.ij dag, he.tzij
P.ij nach..i, te. waken ol- te. po-óttm.
Om -ói.n.n.e.n L/LOlJh)(2Fl. cLien-ów w.i.1.f.e.. (VOO/L I i uouw udoe.~ van. zijn .e..e./LOe.p af./.:, pO o/l.hvachte./L) , r.iie. hij VOO/L zijn jonJuvz. ge.daan. he.e.l-i und vo/Llan
noch dotm -óa.U, d. w. z. hij Ue.e.1- nog .in. /J.mld.i-e. !

'~'H:ît~l. ,1t;y,·; ;i~:' '.

\~:~Ä+

.:

~~.':;,.,.e
'\.I"'~
' .. ,' . .

.·cf . "r:, .

Zie: De Lichte Voorde nr.21 bl.9 t/m 12
"Van één tot twee stadspoorten in
Lichtenvoorde "

i3/z- an. cL
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BRANDGEVAAR
Inleiding
Dat zo menig oud Gebonds-huis in de bovenbalk van de In-deure de incriptie voerde: "God zegene dit Huys en beware het voor Storm en
Brand ", is niet zo verwonderlijk. Want dit was de grootste ramp, die
de mensen in vroeger tijd kon treffen. Men werd in een keer straatarm,
want er waren toen geen Brand-kasten of verzekeringen. Men was geheel
op liefdadigheid aangewezen. Betrof het een enkel huis, dan was de
schade nog te overzien en kon dit plaatselijk met giften en gaven
geregeld worden. Doch als brand ontstond in een dorp, waar de huizen
zo dicht op elkaar stonden, dan betekende het een ware ramp.
Een voorbeeld hiervan is de grote brand in het dorp Varsseveld in het
Jaar 1723, toen het gehele dorp en de kerk een prooi der vlammen werd.
In de annalen van Lichtenvoorde wordt voor
melding gemaakt van zo'n droevige ramp. Er
brand is ontstaan, noch het aantal huizen
dominee schrijft alleen in het Notulenboek
volgende:

het eerst in het jaar 1684
wordt niet vermeld, hoe de
of slachtoffers, doch de
van de Ned. Herv. Kerk het

"DeuJyl fly Iud. cUwe.v.i..g noocliot van. den. Mand i.n orwe. plaeLóe. op dtm
30e. Se.pte..m.fJ..vz. onLdaan, Iud. g//.ote. h-UuLe.//. en ongl2.lTl.aek 1J..e.voruLen .w van.
de v~e.g.en f..e.de./l.e.n 12.JT1!TUVU!.n, we.1cke. me.e.~t i.n' t ge.1J..;z.u.i..ek ~e.e./l. ha~lig
&..o~oo~ en ~onde./l. h.eng;:,~ ge.;:,.i..e.n w.i..eAden, .w ' t v~tae.n en mei.. den.
/{o~toA. ge.acco~,
cLcd. M;:'O tot 26 .in gdall &Lo~ i.nge.;:,at[ en
ge..~.e-p~
;:,u11.en wo/l.de.n., d.i..e. 1J..e.quae.rn mocht.en ;:,yn om i.n noot
ge.fVLuyc.k.;L te. konn.en wo/l.de.n., wal2..//.voo//. hy (de.;:,ûve. ge.v.wil.e..vzi. en wdl
&..e.voruLen ~ynde. ) ;:,all onLl-angen 6 gld. 5 all ooel,- gehouden ;:,yn de;:,e.lve.
J-aeA--Üx op ;:,e.e.cke./l.e.n tyt mei.. uae.n (d.i..e. de Ke./l.ckrne.y;:,te.//. hem ~
;:,all) wdl te. vOOM.i..e.n en te. onde./l.houdtm. I;:, mede. 1J..e.l~t, dat de
5 choof..nze.y;:,le./l. noch e..en twe.e.de. lan.ge. ladde./l. en de /{eA.ckrne.y~ie./l. twe..e.
g//.oote. y;:'e./l.e.n Manthae.cke.n ;:,uilen ve.//.ve..e./l.di..g.en, .en neemt ooek Iud.
Ye.-/l..i..ghte. ae.n doo//. den. Re.rdme.y;:,ie./l. e..en.i..ge. n.i..e.uwe. ~ te. ;:,ull.en
&..e.;:,ch.i..ek.en, opdat de ye.rn.e.ente. .in onvvUlOople./l. nooivM van all.en de;:,e.//.
&..de./l. mochte. konn.en ge.d.i..e.nt we./l.dtm".

Op last van Syne Excellentie den Hoghwelgeboren Heer Frederick Vrijheer
van Heyden, Heer van Lichtenvoorde, dd. 29 aug .1706 laat Christiaen
Stumph de Koster in een speciale Kerckenspraeke de Ingezetenen van de
Stadt en Heerlykheid Lichtenvoorde weten,dat Iud. v~od.en .w om vla;:,
om ot fJ..y hd vuy//. op d.en He.vz;t ot i.n Baekove.rw te. wa/l.m.en .en te. MOg.en
.en de;:, avond;:, fJ..y , t licht vl~ te. hante./l.e.n. c.n ook te.v.en~ met e..en
ae.nge.;:,te.k.en.en pyp ta&..aek d~ //.ook.ende. .in ~e. pl~e. ;:,al mog.en
oVe.//. de ;:,uade. gaen, op poene. van twe..e. dae.lde./l.;:,. Het is ook best te

begrijpen dat er harde maatregelen moesten worden getroffen, gezien de
uiterst brandbare materialen waarmee de huizen waren gebouwd.
Practisch alle huizen waren zgn. 'Gebondshuizen', dus van hout. De
daken waren met stro of riet gedekt. Van muren kon men niet spreken,
want deze bestonden uit elzen wandstaken, doorvlochten met twijgen
sprakelen hout (vuilboom) met leem en koemest besmeerd. Dus alles was
uiterst brandbaar. En als men daarbij bedenkt, dat men in die ruimten
de rogge, haver en bonen dorste en het vlas braakte bij een open vuur,
de zgn. Raa-koele, dan wordt het begrijpelijk dat het brandgevaar zeer
groot was. Hoewel de toen dienstdoende Nachtwaker Hendrick Preustinck
als taak had om bij zijn omgang door het dorp vooral op brand te letten
en speciaal bij "swaer onweder op de straete te syn", was dit een

9

schier onmogelijke taak en kon hem niet verweten worden dat de inwoners
binnenshuis roekeloos handelden met vuur. Laat staan bij blikseminslag,
want daarvoor was hij totaal machteloos. Hij kon niets anders doen dan
op zijn hoorn blazen en brand roepen! Zijn zoon en opvolger: Frederik
Hendrik Stumph, die na hem Richter was in Lichtenvoorde, deed op 29
Mei 1730 een zelfde waarschuwing aan de bevolking met de volgende
woorden:
" De &tvz. Rig~ '1 ~ek lie.ruU..ek 5 iumph -Ûl vwcvUnge ge.kol7l.lZ.n -byru:k
.en.. ooek daege1..yk-ó û.R. nde, dal... Iud.. /LO~OO-b 7aAaek /Loock.en -b00 op
dAa.e..:Le.n ~ -Ûl -bcfw..y/L(!Jl .en.. dOMv1..o~ we.c1eA..om -Ûl &vang kg.i.ni.... u
ga(!Jl .en.. gaai..., vool/J2.~yek ~ avonih doo/L Monck.ene ~ch..R.n..,
wae/LdOO/L U ch..tch:Len i..6 dal... dae/Ld00/L R-(!Jl /UlyfU21.1..,6e B/LancLi... -Ûl ~
p1..ad,6e moghu U
onihtaen, wae/Ld00/L (' wuek (jodt V~O~/) de
g~ p1..aeUe -bourk kon.n..en -Ûl de M,6chR.. gV/..O.R..ck.en.
l;}aR-//.om rrUi:...6
~.en.. ~ BO/Lg~ .en.. IngR-,6~ ~R-//. Stadt .en.. ~yc.kh..e..yt, hy zy
W.Le.. hy zyt .en.. VO~ Ai..f.R..n .en.. jege1..yck.en, hoedanJ...gh hy moch.:Le.. WR-R-,6.en..,
al,6nog gUMt WOM ,6.igh van Iud.. 7 aAaek-/Loock.en op ,6i/La.e..:Le.n .en..
dOMv1..o~ .en.. -bchuy/L(!Jl U wach:Len, -b00 w~ Ry avondt ~ Ry dagh, op
po~ van ~ D~ Ro~, -b00 d.ikw~ ymancLi... ,6al kvond.en.. WO~
-bu..&.. gedaen u ~, .en.. -bu..&.. w~ aen-1tond-6, ,600 Mae hy daR-//.oVR-//.
a(!Jlgd/Lotten
wo/Ldt,
Rdae1...en..
Ry
pO.en..Rvan
p~
R-Xecut.ie"(u.itvo~g)

Alsof hij wel een Profeet of een vooruutkieker was, zo was het den 5den
September werkelykheid. Op die dag werden er 17 huizen, waarin zich 28
woningen bevonden in de as gelegd, en zo verder wordt vermeld, werden
"~ch..R.n.. dae/Ld00/L van ~ ~ VOO/L/Laedt van Kool/J2., Hooy
Suoo nR-t~ h~ fYloR.i1...ia ~oott. 500 i..6 daR-//.op {.en.. ~Un,
tot -bouf..ae-b van fYl~ch..R.n.. .en.. VR-R-, R-(!Jle co~cte. a(!JlgR-/.)tdt van Huy-b
HUy-b -Ûl ~e Stadt .en.. ~ycJ.dzR....d, w~y R-(!Jl mR-/Lcke..1.yeke -b00
COOI/J2. met Iud.. ,6UOO al-b andR-/L,6.int-b VOO/L ~e1..ve VVl..Rlz.and.en..
geco~~ gewo/Ld.en... [n hR-twuck ooek 0ndR-/L ~e1..ve aen,6tonih
HUy-b tot Huy,6 .i-1 v~ .en.. Ry ydR-/L p/LO quota .i-1 gep/Lotyu~. Of

.en..

-b00
tot
a(!Jl
.i-1
van

er
nog mensen of vee bij omgekomen zijn, vermeldt dit bericht niet.
Menschen zeer zeker niet, want anders was dit zeer zeker bekend
gemaakt en het weinige vee, dat de dorpsbewoners hadden was zeker op
de weide, behalve de sikken, die ieder huisgezin had. Wel staat hierbij
aangetekend,
dat Charlotte Maris, Vrouwe van Lichtenvoorde de
"verbrande" onderdanen begiftigde met 2 Pistolen (muntstukken) tot een
geldswaarde van 18 gld. en 18 stuivers, benevens nog 64 pond vlas, soo
op Haer Hoogh Welgeboorne ordre op en aen de" verbranden" is verdeeld
geworden. Gezien de grote materie Ie schade was het voor de plaatselijke
ingezetenen niet doenlijk om alles zelf te bekostigen. Er werd dus een
comité gevormd onder voorzitterschap van de Richter Frederick Henrick
Stumph, welker leden de steden en dorpen in de Graafschap bezochten
met het verzoek om hulp. Het zou te ver voeren om iedere gift van stad
of dorp hier te vermelden. Doch de grootste gift is toch het vermelden
waard. Namelijk die van de Landelijke Overheden, welke ik hier woordelijk
laat volgen:
~ (jvz..ighU van
HaR-//. [~ fYloog.en..de de
fYloog.en..de de Qu~
van Ve1..uw.en.. .en.. ~e (j/Laet-bchap Zutph.en.. zyn geco~~ .en.. Ry Iud..
(jvz..ighu op O~ van HaR-//. E..cLe..h!.. fYloog.en..de ~ (j~p~ StaeUn
d~R-//. (j/Laet,6chap R~ zutphen atgffiae1..t, .en.. op ~ vo1..g.en..-b haR-//.
[~ fYloog.en..de D.i-budut.Le.. .en.. O~ op heed.en.. d.en.. 12 )..uf..y 1736 ondR-/L
de vvz.Rlz.and.en.. -byn v~yil i...eA.. -bumma ad 7WR-R- Duy-bent -bR-R-venhonded .en..

"Staat

van

,6ood~gh

geldt

~

doo/L

Iud..

~u

L.ich:Lenvoo~ VOO/L de alhy/L v~and.en.., -b00 Ry
Sta.e..:Le.n ~R-//. P/LovJ..nt.Le.. aL6 ooek Ry haR-//. [~
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Di t bedrag werd verdeeld over de 17 huis bezi tters. Deze kregen elk
ieder f 159,--. Het restant werd toegewezen aan de herbouw van de
School. Zeker als gemeenschappelijk bezit. Omdat dit verslag niet
volledig is bewaard, weten wij niet of de huurders of inwoners ook nog
wat toegewezen kregen ! Er is echter ook nog een tegenrekening, dus
een van kosten van de collecte, die nog te vermelden waard is.
"De He.tvz. R.igh.hvz. p//..~ voo//.. a11.e. /:>yne moeyte, hoo~ck.e.J-w,
/:>ch/l..yven. en. v//..yven. /:>00 h.ie/I.. CL/1JU!X. te/:>..i.P.n. .w en. ove//.. hei. coil.e~
heep moe.Len. ge/:>cIU.eden., ahme..e.d.e. oVe//.. hei. opf.eeVe/l..eJ1.. en. vVl.deyh.n. van
Iud gec.oil.ecteVl.de COOI1I1.. N1[7S! (j e.fy ck 00 ck rU.1d de. COOl1I1..o:Len de./:> (jeugh:t./:> en. Paóto//.. fYlo~ c.wn. COm/:>.i/:>toua, mae/l.. v~ de./:>ûve a11.e.
ie/I.. OpfJ..OlllU van Iud afhy//.. VVz..eAcuu:Le Sc.hoofJw.y/:>. Neemen.de. dil/:> VOO/l..al-Iuyt clie. VOO/l../)c.h/I..even. pf2JlJ1.-Û7.gen. om clie. ~ ah ~ en ie/I..
Sc.hoolA opfJ..olllUinge de. /.>umma ad f 150,--

De Heren waren dus wel zeer sociaal voelend! Misschien is het wel interessant te weten aan wie deze verbrande huizen toebehoorden. Daarom
laat ik deze hieronder volgen:
N//...1.

De 5 c.h001e., een. huy/:> en. een. woninge. Omdat h.ie/I.. de. han.cLi.eke.rU.ng
van Iud ontvangen. g.e1.d 0ni.eJu?eJd, RJjjJd Iud rU.1d een. cigl2.l1.Ciom
van de. Sc.hoo~ie/I.. ol- de. KeAk te zijn, maa/l.. dat Iud een.
cigl2.l1.Ciom .w van de. (j~c.hap ol- de. fYla/l..cke.
De//..ck fLen.d;-Uck Huyninck, een. huy/:> en een. woninge. Dil.w hei.
hu.i/:> waa/l.. faie/l.. Anto,u fYlan/.>c.hot uil Ha/l../l..evdd M- in uoi.LLtXle. en.
van de. [//..ven kocht.
CaóPa/l.. R..e.u1., een. huy/:> en. een. woninge. Dil huJ../.> /:>tond ac.hie/l..
nA..

2.

70n.rU.6 UJOO/I..U en Ha/I..meJ1.. Zeegendijck, een. huy/:> met twee woni..n.gen.. Dil pand /:>tond ook ac.hie/l.. no. 2.
Be/I..eJ1..i H.u1Ahol-l- de. Sn.iede./I.., een. huy/:> en een. woninge. Zijn zoon
Waó hoede.nmake/l... Laie/I.. uol1lUde. te Poeh. en nog faie/l.. Ave/l..donk
~ in.
l?.e.ynde/l.. Pf.an:Len en. B~ H.u1AhOI--/Ü. R.i l.. e//..gh, een. huy/:> met twee
woningen. Laie/I.. woonde. h.ie/I.. Iiuf./.>hol- met de. &i;naam Pfanteman.
Dil hu.w /:>tond d.i/l..ec.t naa/.>t n/I... 5.
(jR..Ud Bijvanck, een. huy/:> met een. woni..n.ge. Deze had h.ie/I.. een. /:>medvz..ij.
~liaen. Silvoll, een. huy/.> en. een. woni..n.ge.
UJ.iil.em [fl-/-tvU-nck, een. huy/.> en een. woni..n.ge. Deze [fl-/-tvU-nck had
een. fJ..akk..vz.ij en kwam van Am/:>te/l..dam. fYle/l..kwaa/l..d.ig .w, dat voo//..
ontvang/.>t van hei. ontvangen. gdd we/l..d g~ doo//.. Anne fYlec.htef.d CR..Unen, weduw van wi.i-le.n.. 70n.rU.6 Bytteman. Vandaa/l.. dat de.z.e.
[fl-~ck de. &i;naam k/l..eeg van "B.ieteman".
N//...l0. De//..ck (jove//../:>, een. huy/:> en. een. woni..n.ge.
N//...11. Jan Lanckhol-, een.. huy/:> en. een. woni..n.ge.
N//...12. Be/I..eJ1..i Zy//..onden., een. hu.w en. een. woni..n.ge.
N//...13. (j~ Hof.ie.wegh en. de. wed. Iiuf./.>evood, een. huy/.> en twee
woningen.. Zijn zoon wa/:> huJ../:>/:>fac.hie/l.. en we/l..d gen.oemd Dww./:>
van Noil.e/:> z.ien.en. fYlanu/.>. Dil wa/:> Iud ~ Sfoek/:>huJ../:>,
in hei. Haagje.
Jan 7 onge/l..f.o, ~ck 1iR..U/.>~ en lia/l..m.ina [~ck, een. huy/:>
en d/I...ie woni..n.gen.. Laie/I.. Wa/:> dil Ofy/:>fage//..I waa/l.. de. On/:> ~
lie/l..man Ofy/:>fage//.. (van I t licht) gdo/l..eJl .w.
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N11.. 15. Jan. l<.e..Winck, eh!. huy-1 en e..en.. worUnge.
N11.. 16. 91Vl/l..Ü:.. ten. Ham, 7eun...i..-1 No o~, Jan. Le. Boek..e.1ciR.A. en fLi.h.ecken
S c.Ivt..e.t.uw, e..en.. huy-1 en v.i.PA worUngen.
NI1.. 17. Iiey.le en 1Jen.d.R...le T.i.nlJllR./lJ7la.n.-1, e..en.. lw.y-1 en twee worUngen.

Zoals ik reeds in een eerder artikel heb vermeld, stonden deze huizen
rechts van de Varkensmarkt (toen heette het de Kattenhage) en het
Haagje.
Na deze brand werden er radicale maatregelen genomen en werd bij
Mattias Kachel, Meester Koperslager te Wezel een brandspuit gekocht,
welke 13 oktober 1753 werd geleverd. Een jaar later werd aan Jan
Hopman, Meester Schoenmaker te Aalten opdracht gegeven om de -1lang van.
de ~puA.i. Le. v.i.6.i..i...e1l.en. en na Le. z.ien. Doch 1lij ex.a.nUnai:...i.R. wvu:L
Revoruien., dal.. rU.et a1..i..I2en. I t wai..eA op VeM~ p.f.aai..6en met gl1.oLe.
-1i:.Aa.e.f..e.n. da.eA. quam uy~ten., ma.aA. ook dal. deze.f.ve in
t geh.ee.f.
rU.et goed WC/./.} gupa.n..nlZJ1. en dugewen-1t wilde hy cLil. m.a.nkemen.t met é..ede
cOl1.l1.o~.Het was zeker nog binnen de garantietijd.
I

Tot slot nog een verslag van een protocol, opgemaakt door Hermanus van
Lochem, Veldwachter, gedateerd 12-10-1821, wegens het pijp roken op de
openbare straat. Kennelijk in de Rentenierstraat.

heeli- op heden.. den
OcJ:..oRell., een du.i...óen.d agiJl.Oru:leAt e..en.. en tw.i.n..Li...g aan.. my fll1..
Anne ~ck Il.unune.Linck, Schout Le. Li.gh.i..envool1.de gek.f.aagd, dat hy op
Doruilvuiag den ei./-dIm- dezel1. maa.n.d du avoruL!> Om-1i11.eeM negen UUI1.en in
t l1.ondgaan. lang-1 de -1iAaaLen.. P..y het lw.y-1 van. 1~ Ho.li..eJ.ueg (1!.ai.eIl.
Ho1.kenP...ol1.g SiammeM in de R~iI1.aat) hadt oni.moei zekel1.e Jan.
Bl!.I1.en.t lJuiel1.ma.n. (Ba.k.Juvz. en .f.aieIl. Ba.k.Juvz. StotLe.1!.aaI1.) Le. Li.gh.i..envool1.de
woonaglig, zoon van. An.:t0rU.. lJuLe.!1.man., en gezien. dat. deze1!.ve een
~ pijp zondel1. dopje daal1.op in de mond en a1!.zoo op de puU..ieke
-1i11.aai. gel1.ookt hadde, zodat. I t VUUll. ui.t de pijp op -1uaai. n.edeI1.geva.ll..en.
wM. Dal. hij. V~giel1. zu1!.k-1 zi..en.d.e en Le.gen-1 denze1!.ve gezegd
~, dat hij. I t VUUll. ui.t de pijp mout waal1.en en e..en.. dopje daal1.op
doen, Jan. Bl!.I1.en.t lJuiel1.ma.n. toen ondel1. eenige vloeken op ~ wijze.
gea.n.iwool1.d hadde, dal. cLil. hem V~giel1. rU.et 11.aakLe.. Dat hij.
Ve.ldwagiel1. dat. gezegde Reaniwool1.d ~ met Le. zeggen: "dat wil.Len
wij. dan. eeM z.ien ot I t mij. ook !1.aakt", en dat. meeI1.geme.lde Jan. BeI1.eni
lJuiel1.ma.n. wede/1.om ondel1. gl1.oLe. vloeken hem Ve.ldwagiel1. Rea.n.iwoo/Ul hadde
met de woo/1.den (na agiel1. wij.-1ende) daaI1. (met ~ gezegd) ilaa-1t mij.
agiel1. in de .•.•..•. , ..ik vl1.aag na geen S chouf. ot A.d..-1e-1-1ol1.. 7 ot
gei.u.i..-gen we1!.ke. daaI1.van. nUn. ot meeI1. k.un.nen ve/l.k1!.aI1.en en da.wr.Jlij pl1.e-1ent
zijn g~t 1li)1'..A.engen.d, de peMonen van. (jG./l./Ui. Jan. Ke.u../.>.i.n.k en Jan. ten.
Have, ~ LandtOUWeM te Li.chtenvoo~.(Beide woonden in het zgn.
lUvunan.u.h van. Lochem, VR-ft:i.J.uagiel1. c1..e.ze.-1 S choui:.ampu

i:J.uaa1./!denI

Weeshuis waar later de school werd gebouwd en nu bewoond wordt door
Jan en Theo Mellink).De VOOl1.Zeide getuigen 9a11.11.it Jan Keu-1i.n..k,
Lan.t:lAOUWel1. a1.h..UvL, oud zeven en vijtLJ-g ~ en Jan ten. Have ook
Lan.t:lAOUWel1. a1.h..UvL, oud vijl. à zu en zulig JaaI1.en gecompal1.eel1.i en OVel1.
I t
geme.lde vooMchI1.even ondell.vl1.aagd, ~ ve/l.k1!.aal1.d, dat a1!..le-1,
a1..tha.n.-1 VOOI1. ZOVel1.l1.e de wool1.den: "daall. ilaMt mij. agiel1. .in ot ..ik -1cij.t IJ
a1!.1..emaai.. wai.", ReiIl.ep zo te zijn geReull.d en vool1.geva1...len a1..-1 dool1. den
VR-ft:i.J.uagiel1. opgegeven, ieI1.wij.1!. de eeMt genoemde gei.u.i..ge vvzJdaal1.de wei.
gehool1.d te ~ dal.. vool1.geme.lde J. B .lJd_fVl.J7lan. v~ gezegd hadde:
"..ik vl1.aag noch na den Schout noch na ilJ.v", daal1.mede cLenk.Rhjk den
VeM-wagiel1. 1Ledoe.lende, en de :tJ.veede geiuige vvzJdaal1.i de/l.gei.ij.ke
u~ge niet veMtaan. ol- gehool1.d te heeJLen.
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In het P,::;.litieGeright van ,/ t Schouta:mpt Lichtenvoorde d d . 17~IO.,.1 8 21
e iEó~t de B,eer Joha.n 30seph van Raesfi,üdt als Eersten Adsessor des
Scho1ü.tampts een bO€'r;:e van 3 guld i2!l1i. Doch de Schout Hr ~ Arme H..endldc:k
HUlI'JlMÜink '"as mild,er in zijn o o rd:ee l:::n veroordeelde hem i n naam dies
Konings tot een boete van vijfti g cents met betaling vaD de

gerechtelijke kosten.
Harry Krui p t e Aal t eIL

In de l J)op van de 1ge 6,e 111}1 maakte lH:~·t onde n;,~js leen s tormachtige
ol11t ,ükkeling door" In d(e Franse tijd. l.ras reen begin gemaakt met een
algemene schoohJetg'2v:I.ng.
Do':?: Lei dse hoogleraar J .JPL Vair1 der Palm \olerd in 1799 benoemd tot ~'iAgent
van Nationale Opvoed ing" De door hem O1'1l'1:\Wrpen 1;c1i'3 t , die Üll laCH 'H erd
bekracht::Lgd, js onze eerste schooh1t2t ge1JmrdeE. In de d.aarop volg<ende
j aren i s regelmatig aan de s c hooJ:;.retgelJing gesleuteld.
Er blffiU echter al spoedig, verzet tegen de toepassing van de geldende
\fifetten ~
Er
mochten inlITlerS geen :3choh:m 'iJord(;::rl opgericht ze,nd'2r
tOBstemrning v art de over h eid. Dlt gaf probl emen in rooms~katholieke
kringen en ook protestantse groeped .l1gen k'Namen Ül opstand.
Voor
de
katholieken
hadden
de
'openbare-en
ilutscholen
een
onaanvaanibaar protestants ka.rakteJC en veel prote s'tantel1 ',JaS de
openbare school niet protestants genoeg.
De '~!Iettelijke en bestu.urlijk e bevoor rechting van de ope nbare school 1rferd
P8&\ b:iJ de grondwet.telijke ed:.enning van d.e (}lldeniijs vrijheid in 1848 op'~
gelost.. De grondwet van 1848. grotendeels het \,ferk van onz'e grote
staa tsman J. tLThorbecke. bra cht vrtiheid lUwt het geven van o E1 denl!~js.
Ho'ewel men. nu vrti ",ras i n het oprichten van h,Uzondere scholen. moest e r
nog het een en ander aan de wetgeving veranderd worden.
De voorstanders van openba ar en die van bijzonder onderwijs bleven als
kemphanen teg e nove r elkaar staan .
In maa.rt 1878 \verd een niemv on t ,,,erp Lager-onder\<lijs,..Jet i ngediend Deze
;-iet voorzag niet i n eeE gelij!te behandeling van openbaar e n btjzonder
ondeniijs Het bijzon.der ond'i2;r1!l~j s werd door de overheid be Haakt , niet
®

0

verzorgd.
Van rooms- katholieke en ant i - r evoluti onaire zijde werden akt i es
ontke tend. Er ',.Jer del1 verzoeken aan Koning \rJi l l e m 111 geJC'J..cht om het
wetsontwerp ni e t te bekrachtigen. gesteund door mee r dan
.000 hand-

tekeningen.
Het smeeks chr if t van pro testant se z ijde ui t de gemeent e Li c htenvoorde
lui dde als volg t :

13

s
/)rl.<dlz.f!Lg~t!2.lL/z'ndeli~ :'
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De koning sanctioneerde deze wet twee weken nadat het smeekschrift was
aangeboden.

De str~jd voor gelijkstelling 'faD. btjzonder ondi':!r'\vijs \ferd.
door
bekende "V'OCH.:':manu(en "üs dr. l\brahaJill Kuyper, jhr • fliT: .,t'L,F .de Savornin
Loh.man en de

prü~::jter,-r<8de:naar

Herman SChEl.epman.

V oll ,~d ige

gelijkstelling van opienbaar enlbijzorJ.de:r ond.~:::r",ijs werd uiteindelijk g'Erealiseer d in 1920.
Op
9
oktober
1920
b("krach:tigde
koningin
\~ilhelmina
de
Lager~onderl.,yj.jswet:
1920. Deze 'lfJet. had voorna,h'1el:Uk tot: doel de
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Lager OndeT.'~i~js :1.1'1 de spiegel der gesc1rüedenis,

s-Grav'enhage" 1976
20 Archi(af Kabinet des Konings , inv" nr
Alg Rtjksardnlef • ',s-Gravenhag.e.
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Het is ol)merkeliik
dat men zich in dit!ze k~"eRt~""
""I en
"
:J .'
~ --~ 't o't' .[do'"
-~ "0"'1"
i'" Û ' '1'"
IS 1-":tcr.:
niet t.ot de Volksvertegen'\<}rC<o:rdiging. Het b.elangr~jke grond'tJetsartikel:
iqüe koning is (lililSchendbaar> die miliüste:r i s ve"("'2J.nlc\~ooniel~jk l " 1,ms nog
geen politiek g.emeengoed
Redactie.
t
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Tot opvolger van pastoor Rutg i2:I' te Helsche]~ (?verL
mei 1761) vlerd
op 10 august:us 1761 ,door de Bisschop van HI.mst.er benoemd Nicolaus
11
7';'1
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,:-fÇ
-l cjële
toelatin,g
Bruggink. Hem worut op 1 2 ,sel?t-errwer
.0
Ui..
'"'-~- _..
verleend. door de Heer van Licht!Em~WoI'deû
.Jj

"'

'JL'

BU-d.enacmzich:L vcm d.e
R . K . St . Bonitatiu~/ovV(

te Licht..eJwo o/lde
met Uoo~ieA .
ca 1900

IntVI--LeJ.U1. vcm de Si. BonitaLiu~k~./1.k
Uz_ LichtcrwoollLlR - ca 1900

IS

Onder pastoor Bruggink kwam de bouw van een nieuw kerkhuis , waaraan
zijn voorganger pastoor te Welscher nog tijdens zijn leven begonnen was.
Het betrof weer een "schuurkerk", waarvan volgens pastoor Westerman in
een latere beschrijving de maten waren: 62 voet lang, 28 voet breed en
24 voet hoog. ( ca 19 x 8,5 x 7,5 m)
KERKBOUWER VAN DE ZGN WATERSTAATSKERK
Pastoor Westerman heeft onder de regering van koning Lodewijk van
Holland (1806-1810) nog een poging gedaan zijn kerk te ruilen voor die
van de Hervormde Gemeente van Lichtenvoorde. Dit naar aanleiding van
de staatsregeling van 1798 art. 6 van de additionele artikelen.
Pastoor en kerkmeesters (D.Manschot en H.Sterenborg) gaven met
bovengenoemde maten van hun kerk aan, dat deze te klein was geworden
voor de ruim 1300 zielen tellende parochie. Door de kerkeraad van de
hervormde gemeente werd dit verzoek terecht afgewezen- zoals elders in
den Lande- en als "onbeschaamd" beschouwd.
-Deze "kerkstrijd" is reeds eerder in Periodiek no.3 pp. 9 t/m II uitvoerig beschreven .
Wat
later,
onder koning Willem I
kon dank zij een grote
regeringssubsidie van f 15000,. toch een nieuwe parochiekerk gebouwd
worden. De toen verrezen zgn. "Waterstaatskerk" werd op 14 december
1819 ingewijd en ging door voor een "meesterstuk", waarin de geest van
de katholieke kerkbouw, die tot dan toe niet mogelijk was, zich opnieuw
begon te vertonen.
Th . Thielen
schrijft
in
zijn
"Geschiedenis
van
de
enclave
Groenlo/Lichtenvoorde" (1966) over deze periode van het pastoraat van
N.Bruggink over een sterke toename, zo niet verdubbeling van het getal
katholieken. Daarentegen verliep de groei van de Hervormde Gemeente
uiterst langzaam van llO lidmaten in 1719 tot 148 in het jaar 1798".
(pp.162/163)
Naast de zielzorg voor eigen parochianen in Lichtenvoorde en de
buurtschappen Lievelde en Vragender, kreeg pastoor Bruggink ook nog de
zorg en het toezicht over de statie Harreveld-Zieuwent, op wien hij met
de Zieuwentse gemeente een wakend oog moest houden. Dat dit geen
overdadige luxe was bevestigt Th. Thielen door over pastoor Berns te
spreken van "innerlijke afval van de katholieke leer" en "It dieper weg
zinken in zijn persoonlijk levensgedrag".
De aartspriester van Gelderland gaf al in 1787 de katholieken van
Harreveld en Zieuwent verlof hun kinderen te laten dopen en pasen te
houden in Groenlo, Zwillbrock of de Kreuzkapelle. Het zou nog duren
tot december 1793 de geregelde zielzorg normaal hervat werd.
Ten gevolge van zijn dubbelzware taak werd pastoor Bruggink ziek en
doet in september 1805 afstand van zijn pastorie, onder voorwaarde, dat
de heer Westerman, voorheen kapelaan te Groenlo, hem opvolgde.
Blijkbaar kon .. hij deze omgeving niet vergeten, en ging in Groenlo
wonen, waar hlJ ook overleden is",
IUd.. .e..o.ekj.e: "1 25 JAAR. rl7ANCISCAN[N 11\' LICJi7ENVOORJ)[" rwi....e.vd op pp . 4:
nOt~choon pa~too~ ~.e~te~an w.e1 v.e.e1 gedaan ne.ett, wa~ ~
g.enoodzaa/d zijn pa~to~aat op te g.emm weg.en~ licJwme1ijk..e
g.efVuJ-c/ughva" .
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Een aanstelling door de Heer van Lichtenvoorde
Aan de. Weledelen. 9eAVumge fI.e.vz. en fVt... 9. L. S cha..e..len,
lugiRA en. Laruil>cJvzjjvlVl. d..eA Stad en. ~ Uchtenvoo/U/.e
Den. 25 f1ay 1762
f1 yn H.e.eA.,
9eetl m.et .e..ehoo/l-lyk /l.e.óped te ken.nen. Ni.c.o.f..a.tu, B/lUggin.ck, hoe dal. in.gevolge lI.e..1o.fuL.Le van den Ryxv/l..{J Hoogwefgdooll.en H.e.eA., den. H.e.eA.
W. t. V/l..{JheIV1. van Do~g gen.a.ami. H.eyden, af.ó H.eIV1.e de.eA1Vl. Stad en.
H.evr.1yk.hei.d dc. dc. dc. in. dal. den. 12 Sept. 1761 1l.y p//.ovi-ó.i..e i-ó geconivelV1.i en. gep~ om ..1.ig a.L..ó Room.ó P/l..ieAiIVl. .e»uum Ugien.voo/l.de
te mogen oph.oudRn. en. den Room.óen. 9od.ód.i..en..1t a1dae/l. ~, af...ó
cOMieIV1.t adi.ó ..1uA A. WClIVl.. van men p//.othocoilai..i..e en. /l.e.óLduLie 1l.y
de.eAen o//.g.i..n.af..i.i.t i-ó Ve/l..óoekende.. D.ien. ten. gevolge Ve/l..óoeJd den
..1upp1..ian.t, dal. llw E.d. 9eAiA.. hem in. gevolge voo//.gemefte lI.e..1oluLie gef.ieve in. E.ecLe te nemen. en. a..f.h.i..vz. te conven..i..ell.en. 't Welk doende
N.icofau..1 B/l.Uggin.ck
VOO/l..ót.aande ReqUeAte en. d.i..e daa/l. 1l.y geannedelV1.de R.eAolulie Su&.. l i t
A. 1l.y den onde/l..óchll.even.en. gefeAen .Minde, ..100 wo/l.d aen. Nicofau..1 B/l.Ugginck ..1yn ve/l..óoeck om in. Eed genomen en. afh.i..e/l. te wo/l.den. geconv~
geacco/l.detV1.t. Waa/l.Op dan doo//. den ..1eLven. Nicolau..1 B/l.Ugginck 1l.y handia.ólinge in EedeA plaal..óe .i.ó aangenomen. en. P...e1.oop ..1ig ..1liptefyk nae
de. Piacai.en. deAlVl. P//.ovinlie op 't d..uk van den Room..1chen. 9o~
gee.nzan.etVl..i, te..1uil..en. ged/l.agen.
Actum Ugienvoo/l.de, den. 25 f1ay 1762
9. L. S chaefen., RigiRA en. Land.óchAijvlV1..

Uit het bovenstaande blijkt nog eens duidelijk, dat aan pastoor
Brugginck " geconven..i..elV1.t en gep~" wordt, d. w• z. "oogluikend
toegestaan en geoorloofd", om zich als 'rooms-priester' binnen
Lichtenvoorde op te houden en de roomse godsdienst waar te nemen,
uitdrukkelijk op voorwaarde dat, hij ~..1.ig ..1lip~ ged/l.aagt' volgens de
Plakkaten van de Provincie. Dit moet hij onder ede en bij handtasting
(met de hand op de Bijbel) verklaren en bevestigen. Deze koerswijziging
van de overheid om oogluikend het roomse geloof toe te staan voltrekt
zich in de loop van de l8e eeuw onder invloed van het rationalistisch
denken. Deze eeuw van De Verlichting brengt dan in de franse revolutie
de vrijheid van godsdienst.
NB. Onder protocollatie wordt verstaan de overschrijving in een
gerechtelijk geschrift van een vestigingsakte.
Ook pastoor Jansen noteert anno 1866:
In 1761 is Heer de Stadt ende Heerlijckheid Lichtenvoorde W. F . F. van
Dörnberg Heiden, die op 12 septemb .1761 te Hessen Casselde admissie
teekent van Pastoor Brugginck voor de statie Lichtenvoorde.
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ARMENZORG

IN

LICHTENVOORDE

Pastoor J . H.Westerman schrijft over de armenzorg in Lichtenvoorde:
"DR.. RoolMch Cai.ho.lieke.n van Ligtl!.Jwoo.l1.dR.. heJliLe.n h.un.nR.. goci6cLi.erwt R..R./l./)t
uilgR..oR..;lend i.n R..en oud..R.. -óchuu//... 7oR../1 Iud gR..va.wz..fjjk fLR..gon :LR.. wo.l1.dR..n
doo//.. Iud vR../l..vo1 van. dil oudt gldouw •••• heJliLe.n dR.. RoolMch-CaiJwLi.R.kR..n
van. LigiR..l1voo.l1.dR.. zich aan. dR.. toenmaligR.. /l..R..gR..R../l..ing gR..add/I..R..-ó-óR..R../l..d me:t
fLR..R..dR.. om R..en ni..R..uw gldouw tot vR../l../l..i..chti.ngR.. van. hunruzn. (joci6diR..11-ót :LR..
mogR../1 t.i.mmvu?n. Dil i-ó h.u.n ook van. dR.. /l..R..gR..R../l..ing gR..acco~, nochtan-ó
ondR../I.. dR..ZR.. VOO/l..WQ.G./l.CLR.., dat dR.. ni..R..uwR.. K.vzk.hchuU/l.. ni..R..t hoogR../l.., ~ R../1
fangR../l.. mocht zijn dan. dR.. oud..R..".

Eén jaar voor zijn vertrek als rustend pastor schrijft pastoor Westerman
aan den Heer Schout van Lichtenvoorde over de "armenzorg" in zijn
parochie als volgt:
* dat de armen geen vaste eigendommen hebben.
>:< dat door wylen den pastoor Bruggink een capitaal van 1500 gulden
gelegateerd is.
dat
daarvan 150 gld aan den Lande moet betaald worden.
* dat dit
geld niet mag verminderd worden.
dat
sedert
eenige jaren geene collecten gedaan zijn.
*>:< dat de Gemeente
haare almoesen, gemeenlijk aan ieder zelfs, aan
vrienden of nabuuren verdeelt.
ook by gelegenheid van de biecht wel eenig geld aan den
* dat
Geestelyke gegeven word.
dat de Geestelyke volgens zijn gemoed aan de armen uitdeelt.
De armen trekken geene subsidien van den Staat.
Het montant (bedrag) der bedeeling kan alzoo niet opgemaakt.
De R.e.Gemeente heeft geene vaste armen, of zoo er eenige
zyn, die worden geholpen, niet door eenig armbestuur, maar
onder de hand door de Pastoor en andere goede vrienden.
Bedelary heeft hier geene plaatse.
Lichtenvoorde, den 15 October 1822
Nog tijdens zijn pastoraat ging bij pauselijk decreet van 19-3-1823 de
parochie Lichtenvoorde over van het bisdom Münster naar de Hollandse
Zending tengevolge van de bul: "De salute animarum" van 16-6-1821 door
paus Pius VII. Geen vooruitgang. Immers van bestuur door de bisschop
van het diocees waartoe dit gebied eeuwenlang behoord had, kwam het in
een missiegebied!, aldus Thielen.
Met pastoor Westerman eindigt tevens de periode, waarin de parochie
Lichtenvoorde van kerkelijke en parochiële bediening werd voorzien door
een 'wereldheer', dat wil zeggen een priester, die rechtstreeks onder
de bisschop stond en niet tot een bepaalde orde behoorde.
Voor U uitgeplozen en samengesteld door A.J.Vos
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en Gok de toestand IrJaarin dit gedeelte van de haan verkeert duidt op
e,2:D. hogere ouderdom dan ca ,~O jaar.
Gemaakt in de period'2; van 191":!·,-1
en dik: i n de verf gezet tegen

roesten en n:.Let met bladgoud maar met: goudpoed 2r iru lak bestreken ts
dit een typische oorlogsoplossing.
De kop en de ha ls
ook eeDL beetje klei n uitgevallen voor deze grote
i

$

haan"

GD de grens van kOI.H:;r en ijzer j.s de aantas'I::i.ng te ziea cl:!.e ontstaat
als m,en ~jzer en koper in verbindirlg o:rengL
Het schietgat in het tegeIr!wicht is merkwaardig daar d(S! hellingshoek
van de kogel €:JCg "lak is, ",rat Z()U kunnen duiden op een schot uit (e~n
vliegtuig
A.an de bol vonäge tegemvichten is: goed te zten. dat aan de t.JüHizijde
alle ver f E!111 goud :is verd"renenen aan de achterztide de verf redelf~jk in
tac.t: is gebleven. Ook de laa1,:st,e veer v·elI!. de st.aar't is Sc!100l1g,s;spoelcl.
door het langsstromellde ni::gem,mt1er.
0

Samen.vattend 'ileJrtegemtl'oonhgt de haan een bijzond,er boeiend stuk
Hervormde gesc.hiedenis van. die plaat.s Li chtenvoorde
Belangrijk is het dl:1.t er voor ge1!18akt \iiordt de haan schoon te ma!/een of
te lakken T daar ràa.aeen belangrUk d.'ael vaIi. d.e geschiedenis zal verlh,ij~
<

neno

28 okt " 1988.

de architect
MefferL
De OUc!(2: torenhaan heeft Tm ,ee n veilig onderkomen geVOEden in het gemeentecentrum van de rJ.er.L.herv, k.erk, dIE! Nye I'lehmehof, alwaar hij aan (ile
wand prijkt "
Red.act. ie

Door Ben Kni ppenborg zijn e e n aant.al spreekwoorden en gezegden
opgesc.hreven. Wij s·tel1en ons voor i n volgeKilde aflevertngen van deze
periodi ek er telkens enkele van op te nemen.

OUDERDOH
__ 't. Olde vleis mot f t eerste opo
(Oude-re~ mel1J.sen ZVlasr ..,erk lat:en dO len).
__ i t

Glde peerd l~p nog good.
(Door oude mensen gezegd., als men hen vraag t ie ts te do e n).

~~Old

11lOrden is neet arg, maor aId waezen vml"
(Oud '",orden is n tet erg, maar oud z ijn =ziekte e d" ""vIel) "
<

~~Old

en stief en nog gÜ1 l!!ief
(Wordt gezegd bij oudere vrijgezelle mannen).

- ~Old

en st.ram /3fi D.Og gin man
(Wordt gezegd bij oude vrijgezell e dames).

0
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JEUGDHERINNERINGEN
ne bc'wust,eTIL Zemdag noamiddag heb i k ! S o.e penrH'; ter hEmd l~~-n.ommene
en. op papier e-zetwat i r eige:o.luk al ne beheurlukken laug '2 nt:ied in
m:Len heufd zat tl~ breud.en. I t Is neet bepoald v Th histOl"isch ver
baalt jen '2e~i{Ordene maar dat VlaS '0k neet de bedoeling cl. 1 r van.. v t Is
meer In st:uksken urlillllr;; te loaten z een ,,,vat d l r i n ne behemcluk korten
tied kan verand eren zo @s in dit geval i n f t. vermaak van de jeugdc

Ven!' v;jlle van ons zal t onget1:1iefeld nog herkenboarwez(~n, moar as
zo~metene ons noageslac:ht in de beu.ke van de Oldh,sidk1L1.ndige Vereni ging
zit te bladelt'len zal 't zeker interessant oaverkommen.

Ik heb

'I[:

da.n ok van de volgende titel veur zene:

As ik dat jonge spul van t!,egeu",eoordig vergelieke met onze j l2ugd, en
dan proat ik 'fllOg moar over zonne krappe v:eeri:ig joar geleden, clan is
d. ~ r i n zonnen betrelckeluk korten tü;~d toch al ontzettend völle veral1~

derd.
Tegemioordig proat ze van s kateboarden. I t fenomeen motmtéün~bike is
aardig populair !;m de hel(~ vroggen probeert zich op t 'waalfjoarige
leaftied a l een heuksken. eigen te maken in de discotheek.
Hi I j proaten op d:t8Sen leaftied en ~ n paar joar doorveur nog van
pely emlel1, nuttenÎ)-rym.en en ulJstezeuken. Deur disse dree dingen
onze vr i I j e tied ven!" een groot de'el Ü? beslag e-110ITb'Ilene
e

hoe~
'~,)erd

0

Ik \dl eerst ,effen lIertell,en dat. ik in een van de moo i ste (::;11
bosriekste karkdoifpel1 van onze Gemeeni:e , nameluk in Levele bun groo·t
e-bracht .
Level,e was ok in de joaren 1.!Oal' ik het no oaver heb ik in geheel
Nederland al arg bekend duer ziene Grand Prix l'1otorcrosses en doar
ginge ",i l j as zukk'2 jonge knapen ok al tied l10ar t.o" Daar kekke vii i j
het hele jaar vol verwachting naar out en 't werd al t ied e-hollene in
de Bess~=lingschans'2 deur ons kortvleg e -ne umd lide SchanseIT!
<

'Tuurlijk sloog dit crossen ok Daver op ons spel in de vri ije tied en
hiermet kom ik an mten eer ste onden.arp: I hoepelrennen of deur de 'vat
oldere leu in. dee tJ.ed ok ll1Ü bandelen e-neumd"
Dit hoepelrennen probeerd 1 n lvi' j aitien zo echt mögelijk op motOl:cross
te doen lieken. Maar veurdat.' t zmáetvJas, kwam cl! r natuurlijk nog \'\Tal
iets aD. veuTbereidingen bi! j kieken" li\Ïi I j waren. altied met een heel
stel vr i nden bi I j me kare en met volle man ku' j ok völle doon. 'fli! j
t rokken dan met z? 11 allen noar de Schanse. 'n Paar man hadden ne
schuppe bi 1 j zich en I n ander had van huus uut stiekum ne beugelzage
met e~nornmene. Dat "Jerd na hele bedrievigheid.
In een stuk afgelegen bos mos dan ne hoe pelrenbane an~e- leg d worden.
Beume 1derden ummezaagd ~ koelen ,.erden d Q r e-gravene, bul ten ,·[erden dl r
e~maéüct en vake was de/ r vlak noa ne echten motorcross ok nog an stro~
touw of l int veme l a ngs de bane te kommen. Onze fantasie konne wi 1 j zo
:riekeluk zienen gaTIlg loat211 goan~
As alle veurbereidingen dan kloar war en dan ging degene dee nog neet
in het bezit was van oe hoepel noar Jan ter Horst de fietsenmaker veur
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'n old fietsenrad . De spaken werden d'r uut e-haald, de binnen en ~u
tenband werd d'r af e-doaneen d'r mos nog 'n beent jen bi'j kommen van
een spatbord umme den hoepel met an te drukken.
Umme de echtmotorcrossers zo good meugeluk noa te doan, althans in
onze verbeelding mos d'r ok een wagentjen e-maakt worden woar de hoepels dan netjes noast mekare op konden stoan, net as de crossmotoren
op een anhangertjen. Op de achterkante van dit keurken werd dan nog 'n
kist jen e-maakt woar 't gereedschap in kwam te liggen. Ik heb tut
heden to nog steds neet begreppene woar dat gereedschap veur was want
an den helen hoepel was gin enkele boute of schroeve te bekennen.
Het grootste probleem veur zonne hoepelwedstried was altied de tokenning van de nummers, want iederene had wal ne favorieten motorcrosser
as Hennie Rietman of Jan Clynck en wol dan ok graag de nummers as Hl
of H3 gebruken. Dat was meestal een heel geharrewar moar wondergenug
kwamme wi'j doar altied wal uut.
Op d'n groten dag van de wedstried klommen d'r oaveral langs de bane
jongens dee zelf neet met-deden in de beume umme verslag te geven, een
heel spektakel altied, moar ok een hels kabaal doar boaven in de
beume.
An 't ende van de wedstried kreeg de winnaar ne zelfgemaakten beker
van zilverpapier oaverhandigd en was doar natuurlijk hemelsbli'j met.
Dat dit hoepelrennen en het volgende onderwarp huttenbouwen bi' j
ons völle met mekare te makne hadden zal zo-metene wal blieken want
wi'j gingen in dee tied zonder het zelf te wetten ok al economisch te
warke. De beume dee wi'j umme-zaagd hadden veur de hoepelbane werden
nameluk weergebruukt bi'j 't bouwen van ne hutte onder de grond. 'n
Klein endjen van de bane af werd 'n gat e-gravene van zonne 2 bi'j 2
meter en zonne anderhalven meter deepe, boaven langs de rand werd d'r
rond umme-hen nog zonne doomdikte af e-stokkene en dan werden de beume
mooi op lengte zaagd en dwars oaver dit gat hen e-legd tut-dat alles
van boaven dichte was. Natuurluk kwam d'r ok nog 'n bet jen camouflage
an tepasse en umme dit te bereiken werd de boavenkante mooi af e-dekt
met zand, wat tekke en dennenoalden. I'j zagen d'r van boaven dan niks
meer van, behalve dat kleine gèètjen woar wi' j deur noar binnen
kroppen. 't Enigste luxe dat onderin anwezig was dat was een paar
armen vol heu'j dee wi'j bi'j de boer uut de weide halen. As 't buten
dan heet was dan ko'j d'r moar wat lekker keulig onderin zitten en a'j
zelf an 't spöllen waren dan bleef doar ow etten en drinken ok lekker
fris.
Uut 't volgende onderwarp zal blieken dat wi'j lange neet alle beume
in "de Schanse" umme-zaagd hadden. Het geet namelijk oaver nustezeuken.
Zo ongeveer in mei, juni dan hadde wi I j in onze vri I je tied al tied
disse bezigheid umdat dan de vögele begonnen te leggen. Wi'j kwamen
dan 's-morgens vake al heel vrog bi'j mekare en a'j mekare dan in 't
zicht hadden dan werd d'r zo gauw meugelijk e-ropene Ie ei, 2e ei, enzo
veurt. Dat heel in dat 't eerste ei dat den dag e-vonne werd veur dee
persoon was dee dat 's-morgens 't eerste e-ropene had en veu 't tweede ei enz. gold ' zelfde.
Wi'j wazzen vake weer met 'n heel stel en ik wedde dat de vögele daar
wal 's e-dacht hebt "dat wordt veur ons wee oaveruren maken met
leggen".
Tegenwoordig zol ik d' r trouwens ~eet meer oaver prakkezeren umme
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zoiets uut te halen umdat ik ne echten liefhebber bun e-wordene van de
natuur. Moar misschien is dat toen al wal ontstoan, wee zal 't zeggen.
Moar umme weer op mien onderwarp terugge te kommen, 't gebeurde toen
regelmoatig dat wi'j met z'n allen tegelieke boaven in de beume zaten
te kroepen en dat leverden dan ok vake heel wat eiere op. Van de
nuttige vögele werden ze neet uut e-haald en wi'j wisten ok precies
welke vögele al begonnen waren met breuden. Dee lete wi'j natuurlijk ok
met ruste.
De eiere dee wi'j wal met noar huus namen werden an beide kanten met
ne noalde deur e-prikt en de inhold werd d'r dan uut e-bloazene. De
schale werd an-e-regene en zo ha' l dan ne hele riege eierschalen van
aller lei verschillende soorten vogele an ne droad deur de kamer
hangen.
Moar behalve vogelnuste met ei er kwame wi'j natuurlijk ok wal nuste met
jongen tegen. Dee lete wi'j dan bi'jnoa altied zitten. Behalve ne kere
bi'j jonge eksters.
Ik had nameluk bi'j mien ome e-zene dat he ne prachtigen tammen ekster
had. Dissen goeien man war ken in Lechtenvoorde en 's-middags zo' n
kwartteaken veurdat de fabriek uut ging dan leet mien tante dissen
ekster los. Hee vloag dan van Levele noar Lechtenvoorde, ging op de
rand van de dakgötte van de fabriek zitten wachten, tut-dat mi en ome
met de fietse noar buten kwam, fladderen dan noar beneden en ging bi'j
'm op de scholder of op 't stuur van de fietse zitten en had zo weer
'n rit jen op huus an.
Zoiets dat leek ons natuurluk ok wal wat .
Wi'j hadden ok 'n nust met jonge eksters ontdekt en hadden doar netjes
gaas oaverhen e-doane zodat de olders gewoon konden blieven voeren en
de jongen neet weg konden vlegen. Wi' j gingen bi' jnoa elke dag wal
kieken umme te zeen ho groot of ze al waren e-wordene. Noa 'n aantal
dagen zagen ze d'r zo mooi uut dat wi'j ons veur-e-nommene hadden umme
de volgende dag moatregelen te nemmen. Toen wi'j de dag doarnoa met de
jonge eksters onder an de boom beland waren wazzen wi' j precies
gelieke met wijlen den heer Piepers, d'n veurmaligen Leveldsen politieagent. Wi'j mossen de jongen metene loaten vlegen.
D'r waren d'r op dat moment neet völle dee d'r lachen moar ik had 'n
idee dat dit de eksters waren.
In de tegenwoordige tied zolle wi' j zeggen: "moar good ok", moar toen
dachte wi'j d'r nog wal anders oaver.
Ik hoppe met dit verhaalt jen de lezer 'n bet jen inzicht te hebben
e-gevene ho ovve wi'j ons toondertied vermaken in de vri'je tied en
dat dit no al 'n hemelsbreed verschil uut-mek met 't "vermaak" van
tegenwoordig.
P.S. Dit was mienen allereersten stap op het gebied van het schrieven
in het dialect en ik hoppe dat ik 't 'r 'n bet jen zonder kleerscheuren
af e-bracht heb.
April 1993
John Toebes
Goudenregenstraat 37

Afb. 1 en 2. DEfoto's gemaakt door het R.O.B van de
stenen bijl, gevonden door door dhr. Reindsen.
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ARCHEOLOGIE OP DE GRENS VAH DE GEMEENTE LIClITENVOORDE
STENEN

BIJL

UIT

HET

NEOLITHICUM

VONDST EN DETERMINATIE
Tijdens het zoeken van veldkeien voor zijn vijver, vond dhr.G.J.Reindsen
uit Doetinchem op een akker langs de Vragenderweg, ter hoogte van
Groot Deunk, een steen met een ovale vorm (zie afb. 1 en 2). Deze
steen liet hij zien aan zijn schoonzoon en beiden hadden het vermoeden
met een stenen bijl van doen te hebben.
Met de steen en de vraag of het hier inderdaad een bijl betrof kwamen
beiden mij opzoeken.
De vorm is kenmerkend voor een bijl uit de steentijd, maar mij ontbrak de
deskundigheid om dit met zekerheid te kunnen bevestigen. Hiervoor heb
ik contact opgenomen met de R.O.B. (Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek) in Amersfoort. Een brief, voorzien van een tekening,
foto en situatieschets van de vindplaats, moest de deskundigen helpen
bij de determinatie. Wat de vindplaats betreft was ik, als rechtgeaarde
Lichtenvoordenaar , enigszins teleurgesteld toen bleek dat deze zich
maar enkele tientallen meters over onze gemeentegrens, op Aaltens
grondgebied bevond.
Al vrij snel kreeg ik antwoord op mijn vraag. Het bleek dat we hier
inderdaad te maken hebben met een bijl uit het midden van het neolithicum ( ca 4000 - 3000 v. Chr.).
De bijl was volgens deskundige Peter Schut (R.O.B.) een zgn. Fels-Ovalbeile. Deze bijlen kwamen in de Achterhoek niet vaak voor. Tot nu toe
waren er nog maar 5 exemplaren van bekend.
Dhr.Peter Schut is een oud-Achterhoeker en komt nog regelmatig op bezoek in Aalten. Omdat hij de bijl graag wilde zien kwam hij bij mij langs.
Tijdens dit bezoek kwamen de nodige vragen naar boven betreffende de
gevonden bijl. Dat het hier ging om een Fels-Ovalbeile moest hij al snel
corrigeren . Het leek meer op een exemplaar van een Fels-Rechteckbeile,
weliswaar met vormkenmerken die doen denken aan de Fels .Ovalbeile (zie
afb. 4 en 5).
Het werd al gauw duidelijk dat we hier met een bijzonder exemplaar te
maken hadden. In het boekwerk van P.Schut,"Een inventarisatie van neol i thische bijlen uitGelder land, ten noorden van de Rijn", komt een dergelijke vorm niet voor.
Ook het gesteente kon hij niet identificeren. We besloten dat dhr.Schut
de bijl mee zou nemen naar de R.O.B. om het te laten zien aan
dhr.H.Kars, een geoloog.
De uitslag van dit nader onderzoek was ronduit een sensatie. Het bleek
dat het bij de bijl ging om een half-fabrikaat, dus een bijl die nog
verschillende bewerkingen moest ondergaan, voordat hij te gebruiken zou
zijn . Dit verklaart ook waarom de bijl zo moeilijk te classificeren
valt. Het feit dat het hier gaat om een half-fabrikaat maakt de bijl
tot een bijzondere vondst voor Nederland.
De reden hiervan is dat half-fabrikaten als zodanig bijna niet herkend
worden . Een tweede opmerkelijk feit is dat het gesteente hoornblendiet
is, een gesteentesoort die in Nederland niet voorkomt. Dat betekent
dat de bijl getmporteerd moet zijn . Dit wijst dus op handelskontakten in
onze omgeving van meer dan 4000 jaar geleden .
HET NEOLITHICUM
De steen die gevonden werd is dus een bijl uit het neolithicum. De
ouderdom van de bijl is globaal aan te geven in het tijdvak 3500 - 2000
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v . Chr. Het neolithicum is in de ontwiOkke-iing van d'e menselijke samenleving het stadium waarin landbouw en veeteelt beoefend worden, maar
nog geen metalen werktuigen of wapens in gebruik waren.
Het is de tijd van de eerste boeren. Voorheen waren de mensen jagers en
voedsel verzamelaars en zwierven zij rond om te voorzien in levensonderhoud. De eerste boeren brandden stukken bos plat, zaaiden graankorrels
op het vrijgekomen stuk grond, gebruikten potten en stenen gereedschappen. Ook bouwden ze voor het eerst huizen.
Voor de woonplek van een boer uit het neolithicum moesten een drietal
voorwaarden in de direkte omgeving voorhanden zijn :
-1. water.
-2. weide en akkergronden.
-3. gebied voor de jacht.
De eerste boeren die zich in Nederland vestigden zijn genoemd naar hun
karakteristieke aardewerk, de zgn. bandkeramiek. Dit aardewerk dankt
zijn naam aan de uit slingerende lijnen bestaande versiering die op de
potten voorkomt. Deze cultuur wordt uitsluitend aangetroffen op de
l~ss-gronden van zuid-Limburg en Belgi~ . De nederzettingen bestonden
uit 50 tot soms 160 personen die in familieverband samenwoonden.
In de 1500 jaar waarbinnen het neolithicum zich afspeelt komen er verschillende culturen voor, zoals de Trechterbekercultuur ('hunebedbouwers'), de Vlaardingencultuur en de Standbekercultuur . Al deze volken
hebben gebruik gemaakt van stenen bijlen die qua vorm niet afweken van
het hierboven beschreven exemplaar . Van de gevonden bijl is daarom niet
meer na te gaan tot welke cultuur het behoorde.
Als men kijkt naar de vindplaats van de bijl is dat nu geen ideale plek
voor een nederzetting. Het is echter goed mogelijk dat het voor
duizenden jaren terug waarschijnlijk wel meer geschikt was. Vroeger
heeft dit gebied lager gelegen. I n de loop van honderden jaren is de
grond opgehoopt met plaggen en mest. Zo ontstonden de zgn. esdekken.
Onder deze esdekken liggen mogelijk nog meer sporen van neolithische
bewoning.
Mogelijkerwijs zijn in de gemeente Lichtenvoorde al vaker vondsten gedaan
van voorwerpen uit het neolithicum, met name bijlen. Bekend is dat boeren vroeger gevonden stenen bijlen op zolder legden om daarmee de
bliksem af te weren (men dacht dat het de donder bijl van Donar was).
Het kan zijn dat op deze wijze, met name in Vragender en omgeving, nog
stenen bij de boeren te vinden zijn die van oorsprong stenen bijlen zijn.
Voor de geschiedschrijving van onze gemeente zou het van belang zijn te
weten wie nog in het bezit is van een dergelijke steen en deze dan op
de bovenbeschreven wijze vast te leggen.
De eigenaar hoeft niet bang te zijn dat hij zijn eigendom verliest. Na
registratie krijgt hij of zij het weer in bezit .
Dhr.Reindsen, vinder van de bijl genoemd in dit artikel, heeft toegestemd in het tentoonstellen van de bijl in het museum van Aalten, het
Frerikshuus. Hij blijft echter de eigenaar.

EOLOGISC
WERKGROEP
LICHTENVOORDE

Afb. 5 Detail uit de bekende schoolplaat "De Hunebedbouwers"
van J. Ising. In het midden een man met een stenen bijl.
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In: de periodiek no 27 ,ren juli 1993 st.ond een saleIo van 132 led'en
ver.meldc. (Zonder JiLSdmtten). Uitgaaicde ven. cleze Ertand zijn er in het
t,"reede half jaar ')'8.n 1993 de VGlgel1.de mutat:i.es geë.,reest. volg'211s Ge
CDD.5me per begin december 1993.
c

Stichting Deltal and
FamoArchief Ten Koppel

BroekboOllils·traat

Bi" te \·Jalvaart

Lange 'dofstraat 29c
Stokkersn'lleg 12
Ri beslaan lt.

B.R.M.te Vaarwerk
B. B"Rietbe:rgen

31

Post.bus 659

Licht:envoorde

Nietl'Jlegein
Zutphen
Eibel"gen
Rottenl.8ilU

Allen nogmaals van hartr:>. tvelkom in onze vereniging"
O'l1er ledlen~

F.Harbers (reeds in
HoKruip

}) ~ Schrag€~
Hvr . I\LH.J oHulshof
HVl" .N"ivL v.d. Sluis

92)

ir!eijenbo:rge~cdijk

Damstraat

20

7

Hv:c c N, Ver heul

Schubertst:remt 19
Rap'enb1.'lTgsestraat 33
Distelvink 21
Frans Bal.f3sl::raat 10

Î'1.G~Brand.s

Lichtenvoon1e

H, B.1"1. Steentjes
mvr . B G. Col,enbrander

Carel Looierstraat 3-20
Rapenburgsestraat 33

Us . F . A • Gijz ç?l

Ravenhorsterweg

0

6~·

Ltchtenvoorde
A.alt.en

Lich.tenvoorde
Lichtenvoor de

Haarn
Lichtenvoorde

Licht envOOl"de
Lichtemroord.e

l,Jin.ter s1tJijk

Door dr;:; v~2n1Terkirtg van deze mutaties i s
de stand van het
ledent al b1tjven staan op 132 per 1 jan" 199L~ .
Hierbij aangetekend dat t.ot nadere in.formatie de fanî:Uies Schutten en
Kruip (overledenen) nog ,,,,el als lid staan aangemerkt.

Van de 132 leden komen er 28 van buiten de gemeente Lichtenvoorde .
G.JoA . Eppingbr oek Isee r .
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In de tweede helft van 1993 mochten we de volgende aanwinsten noteren:

Boeken:
Reeks 00.1 : verhalen over de geschiedenis van Stad en ImliJ<heid Borculo.
Qn:vangen van de Stichting Stad en Heerlij<heid
Borculo.

-KJ..ejre

-Jaarboek Achtermek en J..á.Em!rs 19:)4, 1UIIIIer17.
<Bler raiactie van de Mr.H.J.Stembergenstichting.
~

Acht:erbJek in Grootvaderstij:l.
door G.J.H.Krooenbrink..

Per:i.odi.eken:
~ SchaorJa:>l, 00. 93/3 en 93/4

Periodiek van OOt Staringinstituut.
-Het HoerxIerboan, 00.22 en 23 van najaar 1993.
Periodiek van de (hik.Vereniging ZietMnt.

-Freriksniews, 00.65 en 66 van najaar 1993.
Periodiek van de vereniging '~t Museum" Winterswij<,
-Old-Nee, 00.38 en

~ van najaar 1<J)3.
Orgaan van de histori.oche kring Neede.

-Old Ni-js, no. 21. .1993
Kroniek van Eibergen,Ee1tnm,Rekken en oolle.
-Krooij:k van Ia.rt:.ekan,SalelBn en oock van Gander, 00. 68 ff)van 1993.
Cbtvangen van de Oudhe:i.dkJ..m.e vereniging ZeJ.han.
-A.D.W.-april 1<J)3 en aug.1993.
van Bist. Werkgereenochap Aalten, Dinxperlo en
Wis:h.

-Groll, aanvulling juli 1993.
van OJdheidk. vereniging Groenlo.
-{;elders Erfgoed,

93/3 en 93/4.
van Gelders <ltdlEdkundig Contact.

00.

-Alledaagse Dingen, 00. 93/2 ,93/3 en 93/4.
Orgaan van Ned.Centnm van Vo1ks;u1tuur.
Al deze 00ek.en en periodieken (en vele arrlere) zijl in te zien en te leen bij onze
bibliotreek.
Voor infonmtie contact opnaren net de bibliothecaris:
de heer J.C.Wansi.ng, WilgerJSUaat 6
71731 ZP Li.chtenvoorde
Tel.: C/5443-74'm
G.J.A.Eppingbroek/secr.

0927~6688
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