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VOORWOORD.
Hier voor u ligt het eerste nummer van een nieuw blad,
dat de naam draagt van een vereniging die op
18 februari 1997 werd opgericht.
Dit blad kan gezien worden als een brug tussen deze
vereniging en de bevolking van Silvolde en wil u meer
betrekken bij alles wat met heemkunde heeft te maken.
In dit nummer treft u naast algemene informatie ook
verhalen aan over een muuranker, het marktleven en een
ware vondst.
Het is de bedoeling dat dit blad
schijnt: in april en in oktober.
Op dit moment telt de vereniging
zich voorstellen dat wij hopen u
prikkelen, dat wij ook u als lid
lees hiervoor op blz. 17.

2x per jaar ver60 leden, maar u kunt
door dit blad zo te
mogen verwelkomen;

Het bouwbedrijf Lankveld zijn wij zeer erkentelijk.
Dankzij dit bedrijf kunnen wij u dit voorjaarsnummer
aanbieden. Bouwbedrijf Lankveld toont ook op deze wijze
haar maatschappelijke betrokkenheid en heeft de kosten
voor de aanmaak van dit nummer geheel voor haar rekening genomen.
Tenslotte nog een vriendelijk verzoek: kijk eens op
zolder of op andere plekken waar u oude gegevens bewaart die iets vertellen over Silvolde en zijn bewoners, zoals; foto's, brieven, aktes, boeken, tijdschriften, e.d. Informeer ons hierover, zo u wilt.
Gooi ze a.u.b. niet weg.
Veel leesplezier.

De redactie.
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Een letterraadsel van het "Bieleveldthuis" te Silvolde.
door W.G.J. van Ree te Malden
Een huis vertelt iets aan voorbijgangers. Het doet dat
bijvoorbeeld door zijn architectuur, zijn staat van
onderhoud, zijn tuin. Op deze wijze komen wij iets te
weten over de bewoners, maar ook over de bouwers en het
verleden van dit huis.
Een van de middelen, waarmee een huis soms iets aan
oplettende passanten wil meedelen is het muuranker. Deze
ijzeren stangen, die in oudere huizen muren en balken
bij elkaar houden, zijn ieder van ons bekend. Meestal
bestaan ze aan de buitenkant uit een eenvoudige staaf.
Maar we kennen allen huizen, waar ze benut zijn om het
bouwjaar van het pand aan te geven. Ook bij Prins
Bernhardstraat 5 te Silvolde (ik noem dit het "Bieleveldthuis") was dit het geval. "Was", want in de loop
van verschillende kleinere en grotere verbouwingen zijn
deze ankers eerst vanuit het huis in een muurtje
verplaatst en later hij het verwijderen van het muurtje
in een schuurtje opgeborgen.
Jammer genoeg voor de voorbijgangers, want toen die
ankers een jaar geleden uit het schuurtje te voorschijn
werden gehaald, bleken ze een verrassing te bevatten. Er
dook, buiten de vier "cijfer-ankers" die samen het
bouwjaar 1832 aangeven, nog een vijfde exemplaar op, dat
de vorm van een medaillon heeft.
De huidige bewoners herinneren zich, dat het medaillon
tussen de 8 en 3 van
het jaartal in de muur
heeft gezeten.
Kennelijk heeft het dus
iets met bouw en
bouwjaar te maken. Maar
wat?
Het bevat,
zoals de tekening
hiernaast aangeeft de
volgende serie letters

IVDP&IBM
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De streekarchivaris de heer Dorrestijn en het Rijks Archief in Arnhem opperden als enige hun bekende mogelijkheid de beginletters van de naam van de bewoner of
de bouwer. Maar de bouwer van destijds, voorvader van de
huidige bewoners, de familie Bieleveldt, heette Lucas
Gras. Geen enkele letter van deze naam komt op het
medaillon voor. Wat nu? De oplossing begint bij het rare
tekentje. Het zou een primitief vlammetje kunnen zijn.
Stel dat dit klopt, dan blijven de letters
eromheen volkomen onbegrijpelijk, zolang we ervan uitgaan dat het Nederlands moet zijn. Het Latijn echter
biedt meer mogelijkheden. Daar bestaat een zegswijze:
"per flamman ignis", wat "door een vlam van vuur" betekent. De P en de I voor en na het vlammetje kloppen
hiermee. Wanneer de D daaraan voorafgaand "destructa"
zou aanduiden, dan staat hier dus dat dit huis in 1832
door brand is verwoest.
Blijven over: I V en B M. Wanneer de eerste twee bij elkaar horen, wat aannemelijk wordt door de rechtop
staande linker poot van de V; dan zou die brand in de 4e
maand, april, geweest zijn. De resterende letters: B M
zijn moeilijk te verklaren. In Latijnse grafschriften
betekenen ze echter "bene meritus (of merita)": "na een
verdienstelijk leven". Alles bij elkaar zouden de ankers
dan het volgende vertellen: "Dit huis is in 1832 gebouwd, nadat het, na bewezen diensten, in april van dit
jaar door brand werd verwoest".
Deze verklaring van het letterraadsel lijkt niet onaannemelijk. Er moeten echter nog enkele vragen worden
beantwoord.
1. Was er in april 1832 brand in Silvolde? Ja! Zie daarvoor Met het oog op Silvolde (1) en nog een andere
nuttige uitgave: Die goeie ouwe tijd in Wisch (2). In
de laatste staat een proces verbaal gepubliceerd, waarin
Lucas Gras t.o.v. de rechter Pliester van Terborg en
Burgemeester Dericks van Wisch al op 2 april 1832 het
volgende verklaart: "Zondag nacht, den Eersten dezer
omstreeks een uren, hoorde ik roepen brand;
op dit gerucht begaf ik mij het bed uit ging naar de
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deel, om de koei te redden en zag toen, dat de vlam
reeds door den gevel sloeg van mijn huis.
Ik heb vervolgens niets meer dan de huisklok kunnen
redden, terwijl de vlam zoodanig toenam, dat men niet
meer in huis konde doorbrengen:
Oorzaken van den brand weet ik niet, doch ik heb wel
hooren zeggen, dat mijn buurman, Reind Noij wat
roekeloos was met vuur of licht,
Mijn huis is gewaarborgd in de Brusselsche Maatschappij
voor een som van Achthonderd Guldens".
2. Was het technisch en maatschappelijk mogelijk om het
huis nog binnen dat jaar te herbouwen? H.L.J. Kolks laat
zien, dat ook het "wevershuus" in Silvolde binnen het
jaar werd gebouwd. "Dat er binnen enkele maanden een
huis kon staan was in die jaren gewoon", zegt hij in een
(aanvullend) artikel over het "Klompshuus" in Silvolde
(3).
De som van achthonderd gulden verzekeringsgeld moet voor
de herbouw ook voldoende zijn geweest, want op 3 april
ontvangt de burgemeester al een brief van de Officier
bij de Rechtbank van Zutphen, waarin hij veronderstelt,
dat "men wellicht om de te hooge assurantie de brand
heeft gesticht".
3. Was er in Silvolde iemand aanwezig, die genoeg Latijn
kende om zo'n muuranker te kunnen samenstellen? Ja, want
sinds 1692 was er een zelfstandige katholieke statie
Terborg-Silvolde, waar Bernard Hogenreinder uit Emmerik
geboortig tussen 1805 en 1838 pastoor was (4). Deze man,
die waarschijnlijk in Terborg heeft gewoond, zou Lucas
Gras de tekst voor het medaillon hebben kunnen leveren.
Waarom? Hing dit samen met belangrijke relaties, die
Lucas in Terborg bezat? Wellicht kunnen we hier in een
volgend artikeltje nog iets over schrijven.
Tot slot van dit verhaal nog een verzoek. Bovenstaande
verklaring van de letters in het muuranker lijkt mij
aantrekkelijk en waarschijnlijk, maar hij is tot zekere
hoogte uit de duim gezogen. Ik zou graag weten of er
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voor dergelijke "letterraadsels" een traditie bestond;
of er in de, eventueel verre, omgeving nog dergelijke
ankers bekend zijn. Reacties in of buiten dit blad stel
ik zeer op prijs!
Noten;
1. H.L.J. Koks en B.J. Dorrestijn. 'Met het oog op Silvolde'.
2e ed. 1989, 1e deel, pag. 87.
2. L.E. Bruil Traanboer en J.W. Bruil Traanboer-Veldhuis,
"Die goeie ouwe tijd ....? in Wisch.", pag. 155.
3. Contactorgaan ADW, dec. 1989, pag. 51.
4. "Met het oog op Silvolde.', pag. 66,90.

Een vondst!?
door B. Harbers
Zou dit dan het moment zijn? Ik had er al vaak over
gefantaseerd; Op een dag in één klap heel rijk zijn. Wel
had ik tijdens een wandeling ooit een briefje van
/ 100,= gevonden, maar verder ook nooit iets in de lotto
of loterij gewonnen.
Ik maakte me vaak blij met de gedachte; ongelukkig in
het spel, gelukkig in de liefde. En het leven was ook
steeds gelukkig geweest. Maar toch..................
Het was in de zomer van, ik geloof, 1992.Ik was buiten
in de tuin aan het wroeten in de grond, want we wilden
onder de bomen nog een zitje; dus er moest een plekje
worden bestraat met oude klinkertjes.
Tijdens dat wroeten kwam ik veel ouwe troep tegen,
afval, behalve dan die oude aarden pijpenkop uit de
twintiger jaren. Maar omdat er geen afbeelding van één of
ander vorstelijk persoon op stond, schonk ik er weinig
aandacht aan, al gooide ik het ding ook weer niet weg.
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Dat had ik wel bijna gedaan met een klein rond verroest
metalen plaatje. Ik raapte het toch maar op en meende
vaag een afbeelding te kunnen onderscheiden. Mijn
nieuwsgierigheid was zo groot en mijn zin in werken op
dat moment navenant klein, dat ik de keuken in ging om
met Jif en een oude tandenborstel het onhandige prutsding schoon te maken.
Verroest nog an toe ; het was een oude munt.... zou ik
dan nu toch....in één keer....? Ik had een vondst gedaan!
Niet lang daarna had ik telefonisch contact met het
muntenkabinet....
"De tekst: 'in Deo spes nos', is latijn voor; in God
ligt onze hoop. Het jaartal 1761 en het woord Gelrea
wijzen erop dat het hier gaat om een 1/8 duitstuk;
kleingeld dat in het hertogdom Gelre in de tijd van de
zeven provinciën veel werd gemaakt. Het boompje op de
andere zijde was in die tijd het merkteken van een
bekende muntmeester uit Harderwijk."
Toen mijn laatste, voor mij niet onbelangrijke vraag
werd beantwoord met...." de waarde van deze munt is nu
amper 2 cent"....ben ik weer naar mijn toekomstig zitje
gegaan. Het was net of de grond me meer dierbaar was
geworden. En die munt bewaar ik.

Gevraagd:
Kopij voor een volgend nummer.
Ook stukjes van een pagina
of minder zijn welkom.
S.v.p. voor september zenden naar
het redactieadres.
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Rond het Silvoldse marktplein
door B.J. Dorrestijn
Ongeveer in dezelfde tijd (zomer 1995) dat de bulldozer
van de Firma Jaartsveld de bodem van het centrum van
Silvolde ondersteboven woelden zat mevrouw Harda Wensink-Suselbeek in de familiepapieren te schommelen .....
en ontdekte zowaar het Journaalboek van 1901 tot 1922
van de Marktcommissie van Silvolde! Mevrouw Wensink
belde me meteen op en direkt spoedde ik me naar huize
Wensink om het gevondene in ogenschouw te nemen. Zulke
ontdekkingen doe je niet elke dag!
Mevrouw Wensink dacht het Journaal van de Marktcommissie
aan het gemeentearchief te schenken, een gedachte waar
ik me volledig in kon vinden! Een voorbeeld ter
navolging! Dank U wel! *
Zowel de renovatie van het Marktplein als de herontdekking van het Journaal van de Marktcommissie brachten me
op de gedachte me weer eens in het Silvoldse marktwezen
te
verdiepen.
De
omgeving
van
het
tegenwoordige
Marktplein fungeerde natuurlijk altijd al wel als het
centrum van het dorp, maar werd tot aan het begin van
deze eeuw nog geheel door bebouwing ingenomen. Het
marktgebeuren en allerlei andere evenementen vonden op
diverse plekken op en langs de straten plaats. De
veemarkt werd in de Veldstraat (Prins Bernhardstraat)
gehouden. De biggenmarsen stonden op de oprit naar de
R.K. kerk, maar verhuisden in 1853 op verzoek van
pastoor Bluemers naar het Achterdorp (Marktstraat).
Uit oude almanakken en het gemeentearchief valt op te
maken dat Silvolde in de vorige eeuw een behoorlijk
aantal markten gekend heeft.
Omstreeks 1830 is sprake van markten op 30 april, 8
juni, kermismarkt (toen 2e zondag van september) en 24
oktober. Ongeveer tien jaar later wordt er in maart,
juli en kermisdinsdag markt gehouden.
* Mevrouw G.J. Wensink-Suselbeek
is op 2 maart 1998 overleden
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In de Bekendmakingen
lezen we:

van

de

gemeente

Wisch

van

1851

...dat de Veemarkt te Sillevolde, welke tot dusverre op
den 28e Julij plaats had, voortaan zal gehouden worden
op den 6e Augustus van elk jaar, en wanneer den 6e
Augustus op eenen Zaterdag of Zondag invalt, zal de
markt op den eerstvolgenden Maandag gehouden
worden
"en" De Burgemeester van Wisch brengt bij deze ter
kennisse dat de Vette- Vee-markt en Groentemarkt te
Sillevold op den 24e Oktober aanstaande wederom als
voorig Jaar gehouden zal worden.
In 1860 wil Silvolde weer wat veranderen; in de notulen
van de gemeenteraadsvergadering van 28 september lezen
we:
Brengt de voorzitter ter tafel een adres van Ingezetenen
van Sillevold, houdende verzoek:
a. Om aldaar de Jaarmarkt welke tot nu toe op den 8e
Februari is gehouden te veranderen en te stellen op de
Maandag voor vastenavond.
b. Om aldaar twee Jaarmarkten op te rigten, als eene op
den 8e Juli, en eene in de maand September, op de Dinsdag der kermisweek van Sillevold.
De raad hierover delibererende besluit het gedane verzoek in te willigen.
In bovenstaande citaten is sprake van markten die we nog
niet eerder tegen kwamen; misschien heb ik nog niet
voldoende bronnen doorgenomen. Hoe het zij, in 1875 is
er sprake van markten op 25 januari en 8 april (wordt in
dat jaar 28 november), in 1895 van 6 of 7 augustus, in
1901 van 16 mei en 16 december.
In 1884 bestaat de Marktcommissie van Silvolde uit;
J. Pothoff, A.M.Biesterbosch, G. Bongers, H.J. Kaak en
H.J. Noij, maar vijftien jaar later is er geen Marktcommissie meer te bekennen, getuige een brief van een
elftal inwoners van Silvolde aan de gemeenteraad van
Wisch (binnen gekomen 11-4-1899):
10
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Aan de Gemeenteraad van Wisch,
Mijnheeren!
In een Vergadering, voor eenige tijd door belanghebbenden in en uit de buurtschappen van Silvolde gehouden,
Werd besloten om evenals op de meeste plaatsen in den
omtrek, ook hier een Marktcommissie te benoemen, die
door gepaste en geoorloofde middelen de bloei der markten te Silvolde zou trachten te bevorderen, en werd de
Vergadering, ten einde, na Uwe Waarde goedkeuring, tot
verkiezen van een definitief Bestuur overgegaan. Waartoe
onder-getekenden werden gekozen.
Overtuigd van Uwe belangstelling in deze zal ons Uw
geëerd toestemmend antwoord zeer aangenaam zijn, ten
einde zoo nodig handelend te kunnen en mogen optreden.
Tevens verzoeken wij Uw beleefde goedkeuring om, even
als vroeger, de biggenmarkt wederom te mogen houden
vanaf het huis van Jaartsveld en Wensink, alwaar ze
vroeger altijd begon, doch door alle Kramerijen enz.
steeds meer en meer moest opschikken, en soms niet eer
konden beginnen dan bij het huis van Ebbers, en daarom
gaarne die kramerijen verplaatsen wilden, b.v. achter de
biggenmarkt.
In afwachting van Uw goedgunstig antwoord,
Welk doende,
B. Koenders, Th. Rademaker, W.E. Veenhuizen,
G. Wissink, S. Gans, A. Wensink, Th.J. Gerritsen,
H. Vossers, J. ten Have, B.A. Bongers, E. Klomp.
De gemeenteraad gaat akkoord met het verzoek en Silvolde
heeft weer een Marktcommissie. In hetzelfde jaar wordt
bepaald dat de standhouders per dag en per vierkante
meter standruimte een stuiver marktgeld moeten betalen.
De Marktcommissie werkt op volle toeren en de markten
floreren, maar toch mankeert er nog wat aan, namelijk
een echt Marktplein!
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De veemarkt wordt nog altijd in de Veldstraat gehouden
en de varkensmarkt in het Achterdorp, terwijl de groente- en lapjesmarkt overal op en langs de straat plaats
vindt.
De driehoek tussen de Rijksweg en de beide toegangswegen
naar het Achterdorp wordt nog steeds door de woning en
de brouwerij van de familie Lubbers ingenomen, zij het
dat de familie Lubbers de brouwerij inmiddels heeft stil
gelegd en zich de laatste jaren hoe langer hoe meer
toelegt op het landbouwbedrijf tegenover de Galgenberg.
In 1903 houdt de familie Lubbers het zelfs helemaal voor
gezien in het dorpscentrum en geeft men de notaris de
opdracht de woning en bedrijfspanden in het openbaar te
veilen. De spanning stijgt ten top in Silvolde.
Het mooiste zou zijn dat de gemeente het "terrein Lubbers" zou kopen, maar is de gemeente daartoe bereid? En
bovendien: de spreekwoordelijke ambtelijke molens malen
meestal te traag om snel handelend op te treden.... Als
een vlugge jongen het terrein koopt en er een paar
villa's op bouwt is de realisatie van het gewenste
Marktplein voor eens en voor altijd verkeken!
De leden van de Marktcommissie Silvolde durven het er
niet op aan te laten komen, zij kopen als privJ personen
voor f 10.000.-- het terrein en de opstallen van de
familie Lubbers. Dat betekent dat ze gezamenlijk het
genoemde bedrag op tafel leggen. Een eventueel deb>cle
kan dus niet op de Marktcommissie Silvolde afgewenteld
worden.
De bestrating van het terrein wordt uit de kas van de
Marktcommissie bekostigd. In april 1904 wordt aan
de stratenmaker J.G. Jaartsveld / 236.- uitbetaald,
terwijl de heer B. Koenders / 75.- "voor stenen"
voorschiet, evenals, waarschijnlijk, de heer J. Th.
Gerritsen.
(wordt vervolgd)
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Radmaker Willem Suselbeek - Silvolde
potloodtekening-Bart Nijman
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DE ANEMONENKUIL

In het boek "Achter Rijn en IJssel" uit 1957,
geschreven door J.G.Vos
staat op blz 32/33 het volgende te lezen:

Hierboven heb ik al even vermeld, dat ook het landschap
zelf sterk verschillend is. Boven de Oude Ijssel zand,
onder de Oude IJssel klei. En vanzelf is dan ook de
flora verschillend. In de Liemers is de flora rijker en
de bloei vaak uitbundiger dan in de Achterhoek. Elders
in dit boek zal ik nog wel gelegenheid krijgen enkele
speciale gebieden in de Achterhoek te bespreken, daarom
wil ik me nu hoofdzakelijk tot de Liemers bepalen. Maar
laat ik voordien enkele stappen naar het noorden doen,
de Achterhoek in, naar het stuifduinen-gebied rond
Silvolde. Daar, in een stevig omrasterde kuil, groeien
waarschijnlijk de laatste exemplaren van het wildemanskruid (Anemona pulsatilla).

Ongeveer een vijftig jaar geleden kwam deze plant nog
vrij algemeen voor op de stuifduinen langs de Oude
Ijssel, maar de plukwoede van de mensen heeft ze verdreven. En men plukte niet alleen de fraaie paarse
anemonen, neen, men groef ze met wortelstok en al uit om
ze over te planten in de tuinen.
In 1919 wist de afdeling Doetinchem van de Kon. Natuurhistorische Vereniging de laatste vindplaats in eigendom
te verkrijgen, een kuil, vlak hij de bebouwde kom van
Silvolde. Pogingen van de gemeente Wisch in 1936 om het
terrein aan te kopen en er een vuilnisstortplaats (sic!)
van te maken, gingen gelukkig niet door, maar omwonenden
gebruikten de kuil reeds als vuilnisbelt.
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In 1950 stonden er nog tien exemplaren tussen het vuilnis, die bovendien nog gedeeltelijk werden vertrapt door
spelende kinderen. Gelukkig werd het jaar daarop een
oplossing gevonden. Het terrein werd overgedragen aan
het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
die de Houtvesterij van het Staatsbosbeheer ,,De
Graafschap" het onderhoud opdroeg. Het terrein is
sindsdien van vuilnis gezuiverd en er is een stevige
omrastering gekomen, zodat niemand meer in de kuil kan
komen zonder een sleutel van het hek.
Hopelijk gaat het thans dit zeldzame wildemanskruid weer
naar den vleze.
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Doelstelling van de heemkundige vereniging:
Het actief bezig zijn met de geschiedenis en het verleden van Silvolde en directe omgeving. Zij tracht dit
o.m. te bereiken door het in bruikleen nemen of in
eigendom verwerven van voorwerpen, geschriften, afbeeldingen, beeld- en geluidsdragers en bodemvondsten.

WIE HET OUDE NIET EERT
IS HET JONGE NIET WEERD

Voor / 25,= per jaar bent u al lid van de vereniging
"Old Sillevold" en steunt u haar werk. Maar u kunt ook,
zo u dat wilt, zelf plezier beleven aan het actief
betrokken zijn bij het verleden van Silvolde.
Vul daarvoor onderstaande in.
Ik word lid van de vereniging "Old Sillevold".

Naam:.......................................
Adres:......................................
Postcode:...................................
Plaats:.....................................
Handtekening:...............................
Opsturen naar:
Secretaris "Old Sillevold"
A. Tangelder
Pr. W. Alexanderstraat 5
7064 GH Silvolde
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Lankveld
als uw bouwpartner
Bouwbedrijf Lankveld is in 1927 ontstaan.
Hoofdzakelijk als metselbedrijf binnen de agrarische
sector. Naast het vele klantenwerk, dat nog steeds
veel aandacht behoeft, zijn wij begonnen aan grote
woningbouwprojecten, bedrijfshallen,
exclusieve kantoren, restaurants en zwembaden.

Uitgangspunt voor elk werk zijn uw eigen ideeën. Hoe nauwkeuriger u de zaken aangeeft hoe beter wij in staat zijn om
technische zaken te vertalen naar een prijsopgave. Om de
kwaliteit te kunnen waarborgen hebben wij uitstekend opgeleid personeel die de nieuwste technieken en ontwikkelingen
in de bouw d.m.v. cursussen blijven volgen. Bij ons staat
de kwaliteit niet ter discussie.
Wij helpen graag uw wensen te realiseren!

Kies voor zekerheid
Wij staan voor gegarandeerde zekerheid en kwaliteit. Naast
het vakmanschap en de lange traditie van ons bedrijf (meer
dan 70 jaar) zijn wij lid van het N.V.O.B. en de stichting
Bouwgarant.

Certificering
Wij als bedrijf zijn gecertificeerd. Net als bij ISO 9001
en 9002 worden wij jaarlijks getoetst op onze kwaliteit.
Wij als gecertificeerde hoofdaannemer zorgen ervoor dat
alles voor u op rolletjes loopt.
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Jaaroverzicht 1997.
dinsdag 18 februari
Oprichting Old Sillevold.
woensdag 30 april (Koninginnedag)
Expositie in 't Pakhuus.
donderdag 26 juni
Openbare ledenvergadering,
met de lezing "Wat vertelt ons het verleden"
door P. van Lent.
zaterdag 13 september (Open Monumenten Dag)
Fototentoonstelling in de Bluemersmavo.
maandag 24 november
lezing door H. Kolks
"Speurtocht naar de oudste straten van
Silvolde vanaf het jaar 1200 ".

Programma 1998.
donderdag 12 februari
Ledenvergadering,
met beelden en verhalen van Silvolde
uit het gemeentearchief, door B. Dorrestijn.
donderdag 30 april (Koninginnedag)
Expositie in het Pakhuus,
"Het leven op het platte land"
donderdag 25 juni
Dorpswandeling voor leden o.l.v. de
streekarchivaris.
maandag 23 november
vervolg op de lezing "Speurtocht naar oude
straten" door B. Dorrestijn.
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