WETENSWAARDIGHEDEN ( 2 ) .
Aan de Rijksstraatweg 57 te Wamsveld staat een witte villa, daar in 1923 gebouwd door de architect G.J. Postel in opdracht van de heer H. Boezewinkel.
Het woord "gebouwd" is misschien niet geheel op z'n plaats, want het huis werd
opgetrokken met gebruikmaking van veel oud muurwerk, waaronder begrepen de
oude kelders. Oorspronkelijk stond op deze plaats de oude pastorie van Wamsveld, die vermoedelijk in 1624 gebouwd zal zijn, getuige de datumsteen, die bij
de herbouw een plaatsje vond in de westgevel. Op oude kaarten valt te zien, dat
de pastorie vroeger was omgracht. Waren de tijden zo gevaarlijk? Sinds 1975 behoort "de Beukenhof', zoals het huis nu heet, aan de architect J.F. Woudstra.

TENTOONSTELLING JOHAN VAN LINTELO
Van 16 oktober tot en met 21 november 1982 zal in het Stedelijk Museum van
Zutphen een tentoonstelling te zien zijn van en over de glasschilder en tekenaar
Johan van Lintelo die leefde in de eerste helft van de 17e eeuw. Deze tentoonstelling werd eerder in Bocholt gehouden en is in Zutphen te zien vanwege de
vermoedelijke banden die van Lintelo met de Graafschap heeft gehad. Over

Johan van Lintelo was tot voor kort weinig bekend. Uit het onderzoek van
een Stuttgarter kunsthistoricus in het gemeentearchief van Bocholt is gebleken
dat van Lintelo inderdaad in die stad geleefd en gewerkt heeft. Zijn geboortedatum is niet bekend, maar ligt vermoedelijk rond 1570. In de stadsrekeningen
werden betalingen aan van Lintelo gevonden voor het aanbrengen van het
Bocholter stadswapen op leren brandemmers en voor het vervaardigen van vensters in het stadhuis. Andere rekeningen spreken van "glazen" die van Lintelo
voor scholen gemaakt zou hebben. Uit het onderzoek in Nederlandse archieven is
gebleken dat hij in 1620 een raam voor de kerk van Winterswijk heeft ontworpen.
Hij kreeg hiervoor een vergoeding van de Staten-Generaal.
Het overgrote deel van de bewaard gebleven tekeningen van Johan van Lintelo
zijn ontwerpen voor glasvensters. De tekeningen zijn tussen 1619 en 1628 gedateerd. Volgens een Bocholter stadsrekening moet van Lintelo in 1632 in Bocholt
gestorven zijn.
De 22 geëxposeerde tekeningen in laat-maniëristische stijl tonen aan dat van
Lintelo een voortreffelijk kunstenaar is geweest. Op de tentoonstelling zullen
ook archiefstukken te zien zijn die betrekking hebben op het leven van de kunstenaar.
Openingstijden: di-vr. 10-17 uur, za. 10-12.30 uur, zo. 14-17 uur.
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