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1.1 
INLEIDING 
De inrichting van de dorpskerk in Vorden, de N.H. kerk H. Antoruus, zou aangepast en 
gemoderniseerd worden zodat de ruimte beter geschikt wordt voor kerkelijke doeleinden. 
De ban_ken en de gedeeltelijk houten vloer zijn verwijderd. Het onderliggende zand 
afgegraven en er wordt een betonnen vloer met verwarming aangebracht. 
Door verschillende ingrepen in het verleden is over het totale oppervlak van de kerk de 
ondergrond aanzienlijk verstoord. 
Gelet op de diverse herstel werkzaamheden in het verleden in de kerk, waarbij verschillende 
dekstenen van graven verplaatst en graven verstoord/genümd zijn, verwachtte men geen 
nieuwe historische vondsten . 

.u. 
ADMINISTRATIEYE GEYENS 
Het onderzoek in de N .H. kerk, H. Antonius, van Vorden op het adres Kerkstraat 4 
7251 BC vond plaats gedurende een aantal dagen in de tweede helft van maart 2011 
De kerk is als rijksmonument bekend onder nummer 38120. 

Het onderzoek kan aangemerkt worden als gedeeltelijk begeleidend onderzoek. 

Het onderzoek is gedaan door vrijwilligers van de archeologische werkgroep Zelhem 
Nico van Dalfsen - coördinator/rapporteur 
Oerrit Lieverdink - tekeningen! correctie 
Rob Gosselink 
Gert Kleinwinkel 
Dick Nîjhof- metaaldetector 
Alex Koster· munten 
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1.3 
oE BASIS VAN HET ONDERZOEK 

Op 23 februari kwam onderstaand bericht van de heer W. Hagens van de gemeente 
Branekhorst 

Beste Marc en Nico, 

Gisteren bouwvergadering gehad, oa gesproken over mogelijke bodem vondsten. 

Het is de bedoeling dat alle banken 14 maárt verwijderd zijn. Daarna gaat men aan de slag met vloer 
(deels zandbodem en beton). Afgesproken dat dan ook de archeologen Marc Koekenen/of Nico van 
Dalfsen daarbij aanwezig zijn. Afgesproken dat ik jullie zal informeren hierover. Men wil uiterlijk 1 dag 
een archeoloog toestaan, anders is men bang voor vertraging van het bouwproces. Contactpersoon 
hiervoor is de heer Ruiterkamp van bouwbedrijf Ruiterkamp. E-mail: info(@ruiterkamp. Tel: 
0575-556631 
Overleggen jullie met mekaar wie er gaat. Laat maar even weten dan ga ik mee. 

Met vriendelijke groet. 

Willem Hagens 
afdeling Dienstverlening 
vergunningen 

Op 4 maart kwam het vervolg bericht van de heer W. Hagens van de gemeente Branekhorst 

Dag Nlco, 

Heb jij tijd om maandag 14 maart om 9.00 uur mee te gaan naar de Kerk in Vorden. Ik hoor van je. 
Vanmiddag ben ik vrij 

Goed weekend 

Met vriendelijke groet, 

Willem Hagens 
afdeling Dienstverlening 
vergunningen 

1.4 
Bezoek locatie kea·k Voa·den OIJ 14 maart om 9.00 uur door de hee_r W. Ha~e_ns en 3 leden 
van de archeolo~:iscbe Werk~a·oep Zelhem. 
Bijna alle banken wat•en inmiddels uit de kerk. De ondergrond was een zandvlakte. De 
preekstoel was nog met de ondergrond aanwezig. De looppaden die van beton waren lagen er 
nog. In het zuid/westelijke deellag ook. nog een stuk betormen vloer. In het oostel~k deel van 
de kerk stonden nog banken op een dubbele houten ondergrond met een tussenruimte. 

Rapporteur heeft direct vastgesteld dat de aanwezigheid van één dag zinloos is. 
Het bleek achteraf geen probleem meer dagen onderzoek te doen, waarbij ook de volle 
medewerking gegeven werd door kerkbestuur en aannemer. 
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2.1 
ONTDEKKING GRAFKEL:QER~ 
Bij a.lbraak van de banken en de houten ondervloer op het koor kwamen een 3-tal dekstenen 
te voorschijn. Een 2-tal dekstenen was voorzien van motieven en teksten en één was geheel 
vlak. Door vrijwilligers zijn deze dekstenen en een gedeelte van de onderliggende grafkelders 
vrijgemaakt zodat de plaats en de afmetingen van de kelders kon worden ingemeten. 

Het blijkt dat men in het verleden wat onzorgvuldig met de graven in de kerk omgegaan is. 
Langs de noordwand van de kerk werd veel puin gevonden met een aantal schedels en 
botmateriaal. Ook op andere plaatsen werd verspreid botmateriaal gevonden. Bovendien is 
men bij de aanleg van een betonnen voetpad in het koor nogal ruw te werk gegaan en heeft 
men om mimte te maken dwars door twee dekstenen een strook weggehakt. 
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Overal lagen stukken deksteen die er van afgeslagen waren. 
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2.2 
STUK.JE FUNPERING 
Bij de linker grafkelder kwam aan de linkerkant tegen de muur een stukje fundering te 
voorschijn, die aanvankelijk niet kon worden verklaard. In de kerkgeschiedenis wordt 
melding gemaakt van een ingrijpende verbouwing in 183111832. De gevonden fundatieresten 
kunnen een oud overblijfsel zijn door de toen uitgevoerde verbouwing. In die tijd is aan de 
kant van het koor een muurpilaar geplaatst. 

2.3 
DE ZWAAR BESCHADIGDE DEKSTENEN 
Het probleem was dat zeker op dat moment niet vastgesteld kon worden van wie deze 
grafkelders waren. Van de stukgeslagen dekstenen is elk stukje aan alle zijde genummerd en 
afzonderlijk afgevoerd naar de steenhouwer Nossent-Bouw te Winterswijk. Daar zouden ze 
weer uitgelegd worden zodat eventuele deskundigen aan de hand van de dekstenen vast 
klumen stellen wie in de kelders begraven zijn. 
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2.4 
DE GLADDE DEKSTEEN MET GRAF 
Nu de 2 dekstenen met teksten/motieven waren verwijderd kon vastgesteld worden dat de 
nieuwe betmmen vloer minimaal 4 cm boven de kelders zou komen te liggen, de kelders 
zullen hierbij ongeschonden blijven. 

De grote gladde deksteen kon door zijn omvang en gewicht onmogelijk vervoerd worden. 
Voor de nieuwe vloerconstructie moest een strook van deze steen afgezaagd worden,het 
andere deel kon blijven zitten. 
Door het zagen kwam er een gat in het plafond van de grafkelder; waardoor een inkijk in de 
grafkelder mogelijk werd. Verder dan een f'oto zijn we niet gegaan. Het zag er nogal chaotisch 
uit. De beschadiging is daa.ma weer netjes dicht gemetseld. 
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lJ. 
GEZANGEN BOEKJES 
In het zm1d onder de houten kerkvloer zijn aan de noord kant een 2-tal zwaar beschadigde 
gezangenboekjes gevonden; één van Willem Norde met de dattun 10 tèbruari 1793 
en één van Harmen Norde met de datum 4 maart 1894 
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;u 
SIERADEN 
Met de metaaldetector zijn in het zand in de kerk en in het naar een depot in Linde vervoerde 
zand een aantal munten gevonden. Eén munt is als hanger gebruikt. Het betreft een Romeinse 
munt, waar op de beeldzijde staat "DNHONORI VSPFAVG" oftewel Dominus Noster 
Honorius Pius Felix Augustus. Kortom: het betreft de Romeinse keizer Honorius; die regeerde 
van 395 tot 423 jaar n. c Of de munt van messing of van goud is werd nog niet vastgesteld. 

Verder een eenvoudig ringetje gevonden (zie foto) 
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3.3 
HIEBBIJ EEN YQORJ,.QPIQ OYEB_MI~lii YAl'i GE:YQNUEl.'i MJJNTEN 

1. Zilveren stuiver van Overijssel 
2. Zilveren penning (gehalveerd) 
3. Duitken of mijt, begin 1500. Traiect = Utrecht 
4. Rijder schelling, Deventer, 6 stuiver, 17de eeuw 
5. Een Brule van XII sols, van Ernest de Baviere, Luik 
6. Dubbele gosseler 7 uit 1534. Zogenaamde driesteden munt (Deventer, Kampen, Zwolle) Zie 

ook het boek over de driesteden muntslag. 
7. Rekenpenning, zilver. Lopende leeuw. 13de of 14de eeuw. 
8. Penning van Jan 111 van Diest (1322-1340). Vollenhove. Was bisschop. Moneta Vol of Vel. 
9. Stuiver van Zwolle, vermoedelijk 16de eeuw. 
10. Bracteaat van Deventer. Alleen adelaar als merk. Tweemaal. 
11. Opschrift: Moneta Nova Wesaliecis. Geslagen te Trier. Ober-Wesel. Zie ook 

medieva lcoinage .com 
12. Duit, herkomst zit aan de binnenkant! Dubbel gevouwen. 
13. Munt in ieder geval afkomstig uit Utrecht. Slechts fragment. 
14. Vraagteken. Nog nader onderzoeken. Wat voor een wapen staat erop? 
15. Munt uit Kleef. Nader onderzoeken. 
16. Bracteaat of Braemse uit Deventer. Begin 1500. Tweemaal. 
17. Kleefs? Nader onderzoeken. 
18. Diverse endetermineerbaar of nader onderzoeken. 
19. Duiten, goed dateerbaar. Nog per stuk nader omschrijven. 
20. Stuiver, ondetermineerbaar. Versleten. 
21. Drie stuber van Julich/Bergh, omstreeks 1800. 
22. Dubbele stuiver, nog nader omschrijven. Overijssel. 
23. Dubbele stuiver. Idem 22. Overijssel. 
24. Dubbele stuiver. Ondetermineerbaar, versleten. 
25. Bezemstuiver, 1628. Overijssel. 
26. Gigot uit Roermond, 1650-1664. Van Philip IV. Hisp rex. Zuidelijke Nederlanden. Vrij 

zeldzaam. 
27. 1 Pfennig uit Darmstadt. 
28. Twee cent. Nog nader omschrijven. Tweemaal. 1 is er ongeldig gemaakt. 
29. Zilveren stuiver, 1777? Opschrift: MAXimillian FRieDrich von Königsegg-Rothenfels. Te 

Keulen geslagen? Poppelsdorf. 
30. Diverse recente munten. Nog nader omschrijven. 
31. Driemaal zelfde. Nog nader omschrijven. 

Dit toont aan dat men contacten had door heel Nederland , Duitstand en Belgie 
Daarbij beslaat het een groot aantal jaren. 
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~ 
l!E GESÇHJEDENIS VAN DE KERK. 

De Vordense dorpskerk is rijksmonument en de waardesteiJini van RACM is als volit 
beschreyen: 
De Nederlands Hervormde Kerk (H.Antonius) (rijksmonument nr. 38120) 
Van oorsprong behoorde de kapel te Vorden tot de kerk van Warnsveld. 
Op 13 april ll21 schenkt Gadebolt bisschop van Utrecht, de kerk van Warnsveld en de kapel 
te V orden aan het kapittel van Sint Pi eter te Utrecht. 

De Vordense kapel zal een eenvoudig houten gebouw geweest zijn, dat in 1235 werd 
vervangen door een stenen bouwwerk. De kerk wordt in 1235 vermeld als rooms-katholieke 
parochiekerk, die gewijd was aan de Heilige Anthonius (Abt), ook de kluizenaar genoemd, 
Voor zover bekend is de wijding nooit opgeheven en is het gebouw nog steeds een 
Anthoni uskerk 

Aanvankelijk bezaten de heren van Backfort en van Vorden het patronaats of collatierecht van 
de kerk van Vorden dat wil zeggen dat zij het recht hadden om predikanten te benoemen. 
Na de investituurstrijd in de l2c eeuw had de heer nog slechts het recht een geestel~jke ter 
benoeming voor te stellen. 

De oorspronkelijke kerk is gebouwd in Romaanse stijl. De voornaamste kenmerken van die 
stijl zijn de dikke muren, eenvoudige gewelven en ramen en deuren met rondbogen. Globaal 
gesproken bestond het gebouw toen uit het huidige schip tussen de toren en de preekstoel. 
De ingang bevond zich aan de zuidzijde, mogelijk op de plaats naast de toren, waar nu nog 
een dichtgemetselde opening te zien is . 

0 ~ (I IJ ~t1~ 
~za:z:::b:: ......... I 

Omstreeks 1350 is de toren aan het gebouw toegevoegd 

Aan het eind van de 15e eeuw is de kerk vergroot door een zijbeuk aan de noordzijde en de 
aanbouw van het koor. De toegepaste stijl was toen Gotisch, gekenmerkt door een grotere 
hoogte en ramen met spitse bogen. Om de zijdelingse druk van de gewei ven op te vangen 
waren stetmberen nodig, die nu ook aan het oorspronkelijke gebouw werden aangebracht. 
De muren van het schip werden op dezelfde hoogte gebracht even als die van het koor. Dat is 
buiten nog te zien: het bovengedeelte van de zuidmuur is van baksteen, terwijl daaronder 
tufsteen aanwezig is. De ramen van het schip kregen ook een Gotische vorm. 
In dezelfde tijd moet ook de toren zijn verhoogd. 
Duidelijkheid hierover ontbreekt. Van de exacte vorm van het kerkgebouw uit de vijftiende 
eeuw is geen tekening beschikbaar 
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Aan de noord gevel kwam nu een ingang, terwijl aan de zuidzijde van het koor een deur 
kwam. Ook via de toren kon de kerk betreden worden. 
En zo zal de kerk er uitgezien hebben ten tijde van de hervorming . In 1602 komt de eerste 
dominee namelijk pastoor Andreas Warnsinck 

In de jaren l655, 1702 en 18l7 is er schade aan de kerk en toren ontstaan door brand en 
storm. 
Tussen 1682 en 1685 hebben er ook verbouwingen plaats gevonden. 

Bij hetjaar 1817 worden een aantal Vordenaren met name genoemd, die door heldhaftig 
optreden het gebouw gered hebben 

ill 
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111 

•• 
11 
11 
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11 

• .... 
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Van 1743 is er een tekening van Jan de Beijer) 
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Ook in 183111832 heeft een ingrijpende verbouwing plaats gevonden. De zijbeuk is vergroot 
tot de huidige vorm en de consistoriekamer werd aangebouwd. De dominee wilde niet meer 
tegen de grote pilaar aankijken, die recht voor de preekstoel stond en de wens was om er 
zoveel mogelijk één kerkruimte van te maken. Dat werd bereikt door tegen de toren en aan de 
kant van het koor muurpilaren te plaatsen en daartussen nog een volledig ronde pilaar; zoals 
de situatie nu nog is. Door deze verbouw moest de boog tussen het schip van de kerk en het 
koor, de zogenaamde muraalboog/triomtboog, vervallen. Op het ogenblik is nog een stukje 
van de pilaar van de muraalboog/triomlboog te zien, achter de preekstoel. 
Ook de gewelven van het schip en van de zijbeuk legden het loodje, samen met het eerste vak 
van het koor. Zij werden vervangen door vlakke plafonds, met gebogen lijsten langs de 
muren, zoals die nu nog aanwezig zijn. 

Om de kap te kmmen dragen was een zware constructie nodig. Daat·toe werden op de eerder 
genoemde pilaren balkconstructies geplaatst, bestaande uit samengestelde houten bogen. 
Het kerkgebouw kreeg toen de vonn, weergegeven in bijgevoegde tekening. 
De hoofdingang was nu via de toren. 

:V.. IJoi l=1i l:y+. i\,\ rfSO:ll 

~~- '"' 

Vervolgens heeft in 1897 een restauratie van het kerkgebouw plaats gevonden, waarbij o.a. 
de ingang via de toren voorzien werd van een rondboog, die ook nu nog aanwezig is. 

In 195411955 is de kerk geheel gerestaureerd, maar is aan de vormgeving van het gebouw 
weitlig veranderd. Toen men tijdens die werkzaamheden de houten vloer van het koor moest 
openbreken, bleken daaronder grafzerken te bevinden, onder andere een zerk van blauwe 
kalksteen voor Gosen en Johan van Raesfelt to Hacktort en diens zoon en dochter. 

In 1967 is de toren nogmaals gerestaureerd. De vroegere spitsboog boven de ingang, die in 
1897 was vervangen door een ronde boog, is niet teruggebracht omdat de rondboog er al zo 
lang gezeten had. 

In de toren hebben zich vroeger gewelven bevonden, maar er kon niet ontdekt worden hoe de 
toegang naar de ruimten boven de gewelven dan geweest moet zijn. Daarom is er toen een 
houten vloerconstructie aangebracht. Later is wel bedacht dat in overeenkomstige gevallen die 
ruimten bereikbaar werden gemaakt via de kerk, in dit geval dus vanaf de orgelgalerij. 

ln de Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst van dr. E.H. ter Kuile deel TV 
Gelderland. Tweede stuk:het kwartier v. Zutphen is een preciese bouwkundige beschrijving 
van de kerk opgenomen. 
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4.2 
BET INTERIE!ffi 

-

~- liV'. ~~ t.IV'. "' I 1:00 

0 0 1:) ooM. 
:-:.:· Xll . 

Pl;~ttegnmd v:1n de Herv.ormde kerk. De cijfers vc(Wijzen naar onderstaande be tekenis. 

1. Gcafstec:n Gosen van Raesfelt en 6. Gr11fstcen Maria van Munster. 

Johan van Rac:sfelt met zoon en dochter. 

2. Gt;~fstec:n pastoor Lucas Buc.herus. 

3. Grafsteen Gcrrît van Hackfort. 

4. Grafstc:c:n partoor Ba.rtoldus Goltsmit. 

5. Grafsteen Berend van Hackfort en echtgenote 

Mafgriet van Baak. 

7. Steen met twee wapens. 

8. Memoriesteen Hendrik van Munster. 

9. Reliëfvoorstelling 'Aanbidding van het 

kind Jezu$'. 
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4.2.1 
GRAFSTENEN 
En in de noord west hoek van de kerk zijn in de grond geplaatst . 
1. Deksteen voor grafvan Gosenen Johan van Raesfelt to Hackfort 

en Zoon en Dochter 
(die allen op 1 januari overleden zijn) 

Deze steen zou van het meest linkse keldergraf in het koor komen en is in 1954/55 vetvlaatst. 
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2. Grafsteen van pastoor Lucas Bucherus 

3. Deksteen van Gerrit van Hackfort. 
Hij was Heer van Vorden 
Het grafvan de bewoners van huis Vorden zou in de buurt van de ingang gelegen hebben. 
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4. Grafsteen van pastoor Bartoldus Goltsmit 

5. Deksteen van Berend van Backfort en echtgenote Margriet van Baak(Margrit van Baeck) 
(Deze steen zou onder de hoge achterbanken achter in het koor bevonden hebben van 
oudsher de zitplaatsen van de familie van Hacktort ) 
Berend was een bekende ridder en krijgsoverste onder Hertog Karel van Gel re. Hij woonde 
op het kasteel Hacktort 

De grafsteen van Berend van Hackjort. 

6. Deksteen van Maria van Munster 
Zij was de vrouw van Hendrik van Backfort 
Ze woonde op kasteel Vorden 
Later met Miehiel van Eek op kasteel Medler 
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4.2.2 

BEELD EIS: 
De beelden zijn met de reformatie uit de kerk verdwenen. 
In 1922 zijn ten noorden van de toren wel twee gebeeldhouwde vrouwenfiguren gevonden. 
Zij zijn naar een musewn in Zutphen gebracht, maar daar in de laatste wereldoorlog verloren 
gegaan. 

Het is verwondedijk dat enkele muurelementen~ dde zandstenen bas-reliëfs aan de noordzijde 
van het koor gespaard gebleven zijn, al zijn ze wel bewust beschadigd door o.a. de 
helmtekens weg te hakken 

7. Steen met twee alliantiewapens waarvan de helmtekens verdwenen zijn. 
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8. Een herinneringsteen met het opschrift voor Henriek van Munster then Boszeler, 
overleden in 1955 op kasteel Hackfort. 

- - -

. .. 
. -

. - ----·----- -·- -
' --~~-- - -- -------- ----

9. Reliëfvoorstelling Aanbidding van het kind met Maria, Jozef en engelen alsmede een 
figuur met een staf die links door een poort opkomt en een herder aan de rechterzijde. 
Dit werk dateert uit het midden van de l6c eeuw. 

-----------------------------
. Relt!fvoon tclling. v .u1 de Almbidding vA n htl Kind. 

4.2.3. 
MUURSCHILDERINGEN 
Van oorsprong zijn er verschillende muurschilderingen in de kerk aanwezig geweest. Tijdens 
de hervorming zijn die allemaal onder gekalkt. Bij restauraties en herstelwerkzaamheden 
kwamen ze soms weer te voorschijn en ondergingen dan weer hetzelfde lot. 
Zo zijn in 1899 restanten van een voorstelling van het laatste oordeel, aanwezig op het 
westehjk deel van de noordwand van de zijbeuk, weer achter het pleisterwerk verdwenen. 

In 1998 zijn schilderingen aan de gewelven van het koor weer gerestameerd 
Ze vertonen o.a. een afbeelding van Christus met daaronder in Romeinse cijfers hetjaar 1520. 
Ook is een schildering van de Heilige Martinus te zien; dat is de beschennheilige van de 
Warnsveldse kerk en duidt misschien nog op de hiervoor genoemde vroegere binding aan die 
kerk. Een derde afbeelding toont de Heilige Katharina; zij is de patrones van wij sgeren, de 
wagenmakers, en de molenaars . Verder zijn er een aantal bloemmotieven te zien, waarin een 
uil valt te onderscheiden. 
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Gewe{!Schi/derlngen In hel koor. 

4.2.4 
H~!flOSÇOOJ! 
Naast de kansel zit een opening in het muurvlak 
Het zou een "hagioscoop"kunnen zijn:een raam, een venster waardoor mensen, die om welke 
reden dan ook niet in de kerk kunnen of mogen komen, toch zicht hebben op het heilige altaar 
hebben. 
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4_2,.5 
KERKRAMEN 
Er is een bouwkundig onderzoek gedaan door G.H. Vaags Ontwerp-bouwadvisering. 
Dit vooronderzoek beoogt inzage te geven in de geschiedenis van de te herstellen ramen naar 
vorm en materiaal. 
Voor het te onderzoeken tijdvak is gekozen voor de periode vanaf de verbouwing/uitbreiding 
van de noordbeuk rond 1870 tot de verbouw/restauratie van het kerkgebouw incl. de glas-in
lood ramen in 1955 
Verwezen wordt naar dit onderzoek 

4.2.6 
HETORGEL 

Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk~zijn in 1830 gemaakt doorN .A. Loman en Zonen en in 
1834 in gebruik genomen. In 1982 gerestaureerd door gebr. Reil 

\ 
: ~ .... --
~. · " 

~ ··~~ 1r , 

~, - -
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4.2.7 
HET DOOPVONT 
ln 1954 een verzoek aan het rjjksmuseum te Amsterdam om een doopvont, a1komstig uit de 
kerk te Amerzoden in het depot van het museum in Amsterdam, in langdurige bruikleen wordt 
afgestaan aan de kerk in Vorden. Het betreft een eenvoudig 17e eeuws doopvont. Hiervoor 
moest een passend voetstuk gemaakt worden. 

Doopvont. 
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4.2.8 
BANKEN 
Op een tekening uit 1804 zijn de banken nog in een rechthoekige opstelling aangegeven. De 
banken waren particulier eigendom en min of meer naar eigen ontwerp gemaakt. In 
samenhang met de verbouwing van 1832 is de opstelling veranderd naar de ronde vorm, die 
voor de laatste renovatie in 2011 nog aanwezig was. Het ontwerp hiervoor werd gemaakt door 
architect Lijzen uit Zutphen. De bedoeling was meer zitplaatsen van 508 werden dat er 647. 
De ronde banken zaten wel erg ongemakkelijk. Tot 1943 waren er nog vaste zitplaatsen) 
nadien zijn ze vrijgegeven. En werd iedereen verzocht zijn zitplaats af te staan. Na de 
kerkrestauratie 1954/1955 werd dit definitief Een uitzondering was de Hack:fortbank: die 
werd pas in 1981 aan de kerk geschonken, nadat de laatste freule op het kasteel was 
overleden. 
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5. 
SYNTHESE 
Hoewel de verwachting was niets van historische waarde te vinden, bleken de 
koepelgraven/kelders toch het meest tastbare dat nu gevonden is. 
Aan de noordzijde is vcrder veel puin en botmateriaal gevonden. Gelet op de wijze van 
werken was het onmogelijk de context van e.e.a. de vinden. Mogelijk hebben daar niet 
geruimde of slecht geruimde graven gelegen . Het botmateriaal is verzameld en elders 
In de kerk herbegraven . 

In de aantekeningen van 1/6 1955 is te vinden dat de grafstenen die onder de Backfortbank 
lagen op een andere plaats zijn komen te liggen. 

Gevonden tekst 

I. Nog enige bijzonderheden. 
Orgelgaancieri}. Naast hel orgel aan de 
noordllide van de kerk heeft zich een 
gaanderiJ bevonden met de_aronder 
enige banken. Deze banken werden 
vooral door jongeren gebruikt en In de 
wandeling "het kippenrek" genoemd. 
Oe toagang naar de gaanderiJ ging vla 
een trapje tegen de muur naasl de 
I<Elrkstraal . 
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Wat betreft de gevonden koepelgraven/kelders blijkt uit de stukken dat de kelder aan de 
noordmuur van het koor zou toebehoren aan de familie Hackfort, de deksteen van Gosen en 
Johan van Raesfelt to Backfort en zoon en dochter zou daar vandaan komen. 

Voor de bewoners van het huis Vorden zou de plaats dichter bij de ingang gelegen hebben 
Genit van Hackfort was ook Heer van Vorden dus mogelijk komt die del<steen daar vandaan. 
Blijft de vraag van wie zijn de twee beschadigde dekstenen die nog op de kelders in het koor 
lagen. 

Gevonden tekst 

c. G1'11Ven en IJI'IIfatenen. RUkEI men
sen werden vroeger in de kerk begra
ven; ~ol gowonv volk vond ovn rv'il• 
Pl3.,L< rQndQm da lilltk. VMal 1629 
werd de begraafplaats aan de Kerkhol
laan In gebruik genomen, omdat biJzet
ten In en om de kerk nis! meer was toe
gestaan. Oe adeiiUke laml/188 hadden 
orslkalder3 In do kvrk; de ven Hacklorts 
;~.on dv npÇ>fd~ljo;la von hut koor; de 
!lewonerd van "huis te Vorden" ailn do 
zuldzlJds, naast de loBDsngsdeur die 
zlçh toen In ven vak bevond. dichter bij 
de toren dan ds huidige lng~ng. ZOill$ 
hiervoor al Is b88chreven ziJn de gral
slensn later naar de omgeving van het 
orgel varplólilts~ 

In het koor zijn grafstenen gevonden, 
die In 1954/1 955 aan de westzijde van 
de kerk in de wanden en in de vloer zijn 
geplaatst. Daar Is ook de grafsteen biJ 
van de bekende Berend van Hacktort 

Deksteen van Berend van Backfort en echtgenote Margriet van Baak(Margrit van Baeck) 
zou onder de hoge achterbanken achter in het koor gelegen hebben, van oudsher de 
zitplaatsen van de familie van Hackfort 

Uit de stukken blijkt dat tot 1696 mensen in de kerk begraven zijn. 
In 1682 betaalde Arent Fra:nkenmule voor een groeve in de kerk voor zijn zwager Steeck 
In 1695 werd Brandenbarg in de kerk begraven 
In 1696 Hendrick Menkhorst op Schuttenplaats, Willemk.en Blokhuys en de heer van Medler 
en zijn kind. Nadien werd men tot 1828 rond de kerk begraven en ingaande 1829 werd het 
kerkhofbij de kerk buiten gebruik gesteld. 

Een nader deskundig onderzoek naar de gevonden zwaar beschadigde dekstenen is dan ook 
noodzakelijk , zeker nu nog een onderzoek daartoe mogelijk is. 
Geschiedkundig zijn de meeste gegevens binnen het archiefvan de kerk terug te vinden. 
Interessant is nog wel de oudste geschiedenis, maar daar is rilets van temg te vinden. 
Alle gevonden onderdelen van de geschiedenis zijn, hoewel niet direct relevant, toch 
minimaal in het verslag opgenomen. 
Het is jammer dat men in het verleden wat minder voorzichtig omgegaan is met archeologisch 
waardevo lle tastbare gegevens. Daar is deze kerk zeker geen uitzondering in. 

De gevonden munten worden verder bestudeerd. Veel munten zijn zwaar beschadigd. 
Wat duidelijk is dat dit een kerk was waar belangrijke mensen kwamen die op een groot 
aantallandgoederen woonden met contacten door heel Nederland en ver daarbuiten zoals 
Duitsland en Belgie. 
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Landgoederen waar deze mensen woonden waren het Adclink, den Bramel, den Bult, de 
Decanije, het enserinck, Hackfort, de I-lakkerij , het Kieftskamp, het Metier, het Onstein, het 
Selsham, het Venhorsttink, Huis te Vorden, het Vroessink, de Wiersse en den Wildenborgh. 

Duidelijk is dat er altijd een planken vloer in de kerk gelegen heeft, zwevend boven de 
zandbodem. Door de kieren van het hout konden honderdenjaren munten in de zandbodem 
verdwijnen. 
Het onderzoek heeft in ieder geval de mogelijkheid duidelijk vast te leggen waar de 
resterende gravenikelders onder de betonnen vloer liggen en mogelijk ook wie in de graven 
begraven zijn. 

Door omstandigheden is het verslag wat vertraagd gereed gekomen. 

6. 
GEBRU1KTELITERA TUUR 
De informatie over de geschiedenis van de kerk liet lang op zich wachten omdat deze vraag 
niet bij de juiste persoon terecht kwan1. 
Na ontvangst van de juiste informatie van de heer II.W. Meukveld kon een goed overzicht 
van de geschiedenis gemaakt worden. I-lij overhandigde een ordner vol met adequate 
informatie w.o. onderstaande. 

Vooronderzoek naar uitvoering glas-in-lood ramen Dorpskerk te Vorden 
Van G.H. Vaags Ontwerp-bouwadvisering 
Diverse correspondentie w.o. : 
Brief aan Rijksmuseum te Amsterdam i.z. doopvont (1954) 
Tekening indeling kerkbanken met namen zitplaatsen 
Herdenking 150 jaar orgel (1984) 
Taaientekenen 
Hervormde kerk 1973/1974 
Aantekeningen 18/11/1952-1/7/1955 
Kerkbanken Midwinterpraat (1996) 
400 jaar Nederlands-hervormde gemeente Vorden (2002) 
Het Looman orgel in de Dorpskerk te Vorden (1982) 
De Nederlandse Hervormde Kerk te Vorden (1992) van H.O. Wuilink 
De dorpskerk bouwt aan haar toekomst 
De Nederlandse Monumenten van Geshierlenis en Kunst van dr. E.H. ter KuiJe deel [V 

Gelderland. Tweede stukhet kwartier v. Zutphen Hoofdstuk Vorden 
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Bijlage 1 
Intekening dekstenen in bet koor 

Grafkelders in het koor 
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Bijlage 2 
Intekening grafstenen aan de noord/west kant van de kerk 

r o- - -~~~~~~~~ 
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Bijlage 3 Hoogten t.o.v. de aan te leggen vloet· 

Om vast te kunnen stellen of er in hoogte voldoende ruimte is voor de geplande betonvoer is 
bovenstaande tekening gemaakt. Bij de kelders zijn verschi llende hoogteverschillen hetgeen 
in de tekening tot uitdrukking komt. Het geringste hoogteverschil is 44 cm bij de kelders en 
de gladde deksteen komt 18 cm hoger te liggen. Dit laatste probleem zal opgelost worden, een 
deel (84 cm) is van deze deksteen om deze reden reeds afgezaagd. De kelders kunnen in ieder 
geval ongeschonden blijven liggen m.u.v. het deel dat vrij kwam na wegzágen van een deel 
van de gladde steen. Daarbij is een stukje van het plafond van de kelder beschadigd en weer 
opnieuw met cement aangesmeerd 

C 1: P l /1 1\11.11= 1/ 1. v Jf Jq f 
r---f=====~~f=d=~,=~~----------------------~---------~)0 

'-----~.uc· ~-- -~ 

\ ' 
t~tl / 
~ 
1(; 

//' -ér 

33 


