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Van de redactieVan de redactieVan de redactieVan de redactie    
Acht jaar lang heeft ons oud-bestuurslid Ben Harbers 
zich ingezet voor ons verenigingsblad. Ben vormde niet 
alleen de redactie maar was tevens schrijver, drukker, 
vouwer, nieter en ging, om de uitgaven jaar in jaar uit 
mogelijk te maken zelfs op zoek naar sponsoren. 
Een fantastische prestatie en we zijn Ben dan ook heel 
veel dank verschuldigd. 
Toen Ben aangaf te willen stoppen met het verenigings-
blad kwam het bestuur van Old Sillevold voor een 
moeilijk oplosbaar probleem te staan. Onze vereniging 
kan immers niet zonder een periodiek om de geschiede-
nis van Silvolde bij een zo breed mogelijk publiek onder 
de aandacht te brengen. Dus moest het werk van Ben 
voortgezet worden. Daarom besloot het bestuur om er 
gezamenlijk de schouders onder te zetten en omdat ons 
ledenbestand inmiddels is gegroeid tot ongeveer 120 is 
het ook financieel verantwoord om een kwaliteitsslag te 
maken. Met als resultaat dat we Jaargang 9 met een vol-
ledig nieuwe lay-out gaan starten. 
Hoewel alle bestuursleden hebben meegewerkt aan de 
totstandkoming van dit “Bulletin” is deze prachtige uit-
gave vooral door de grote inzet van onze voorzitter Eric 
Kunst gerealiseerd. Eric bedankt en we hopen in de 
toekomst nog veel gebruik te mogen maken van je com-
puterkennis. 
Tot slot het volgende: Als u in het bezit bent van oude 
foto’s, brieven, aktes, boeken, tijdschriften enz. dan 
houdt Old Sillevold zich aanbevolen om deze van u in 
ontvangst te mogen nemen. Mocht u genoemde zaken 
niet willen afstaan dan hopen we dat u ons deze ter in-
zage wilt geven, zodat wij de Silvoldse geschiedenis le-
vendig kunnen houden. 
 
Veel leesplezier. 
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INGEMINANDO SUBRUET  

 
Op de voorpagina van ons bulletin 
ziet u niet alleen een afbeelding van 
Prins Maurits van Oranje Nassau 
(1567-1625), maar ook de voor- en 
achterkant van een munt met daarop 
het woord ‘Selvolda’. Misschien 
heeft u zich al afgevraagd of met die 
naam ons dorp  ‘Silvolde’  zou wor-
den bedoeld? Jazeker, zowel Prins 
Maurits als de munt uit het jaar 
1595, met het Latijnse woord Selvol-
da, hebben met ons dorp te maken.  

We nemen u mee terug in de tijd 
naar de eerste helft van de 16e eeuw, 
enkele decennia voor het begin van 
de Tachtigjarige Oorlog.  
In 1527 komt het onder Silvolde 
gelegen kasteel de Schuilenburg in 
het bezit van Hertog Karel van Gel-
re. In de jaren die volgen is het kas-
teel het doelwit van diverse Kleefse 
aanvallen en wordt het grotendeels 
verwoest. In 1534 benoemt de Her-
tog zijn legeraanvoerder, Berend van 
Hackfort, als drost op de Schuilen-
burg. Deze bouwt een nieuw kasteel 
waardoor de vesting Schuilenburg 
zijn militaire waarde behoudt. In het 
archief van de Gelderse Rekenkamer 
bevindt zich een tekening van het 
nieuwe kasteel met daarbij een uit-
voerige beschrijving over de afme-
tingen en de bouw. Deze tweede 
vesting met de naam Schuilenburg 
had een afmeting van ongeveer 88 
bij 70 meter en was selfsupporting 
doordat zich binnen de versterkings-
muren een veestal, een hooiberg, een 
brouwhuis, een bakhuis, een put en 
een molen bevond.  Het gehele com-
plex lag in een moeras en de grond 
die nodig was, om de vesting boven 
het Amsterdams Peil uit te tillen, 
kwam van de westkant van de Sil-
voldse Berg. Na de dood van Berend 
van Hackfort in 1557 komt de  

INGEMINANDO SUBRUETINGEMINANDO SUBRUETINGEMINANDO SUBRUETINGEMINANDO SUBRUET    
Met vereende krachten zullen we de toren vernietigen.Met vereende krachten zullen we de toren vernietigen.Met vereende krachten zullen we de toren vernietigen.Met vereende krachten zullen we de toren vernietigen.    

Silvolde  
en  
Bislich  
hebben  
de leger- 
kampen  
tot in  
de maand  
november  
tegenover  
elkaar  
zien  
staan,  
1595. 

door Eric Kunst 
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INGEMINANDO SUBRUET  

Schuilenburg in het beheer van de 
Gelderse Rekenkamer. Zo gaat de 
vesting de Tachtigjarige Oorlog in. 
(1568-1648)     
De Gelderse bevolking zou ervoor 
gekozen hebben om niet bij de op-
stand van de protestantse Republiek 
der Zeven Verenigde Provinciën 
tegen de Spanjaarden betrokken te 
raken, maar door het strategisch be-
lang van het Gelderse rivierengebied 
was dit van meet af aan onmogelijk. 
Het tegendeel gebeurde dan ook: 
Gelderland werd oorlogsterrein. 
Reeds de eerste hopeloos mislukte 
krijgstocht van Willem van Nassau 
in 1568 spaarde de Achterhoek niet. 
In mei van dat jaar bezette Willem 
van Nassau het slot Ulft dat een paar 
maand later weer in Spaans bezit zou 

De Schuilenburg    1548-1549 

komen. In december 1570 vallen 
Ulft, Bergh en ook de Schuilenburg 
opnieuw in handen van plunderende 
en brandstichtende geuzen. In mei 
1572 volgde de volgende roof- en 
moordpartij en in november van dat 
jaar wordt het weer door Spaanse 
troepen heroverd. Het jaar 1572 
werd helemaal een rampjaar. Graaf 
Willem van den Bergh, heer van het 
kleine onafhankelijke graafschap 
Bergh, en getrouwd met Maria van 
Nassau, de zus van Willem van 
Oranje, koos voor de opstand.  Hij 
overmeesterde Doesburg, Doetin-
chem, Lochem en Zutphen en ver-
woestte kloosters en kerken. Vanuit 
zijn hoofdlegerplaats in Kampen had 
hij - behalve Deventer – praktisch 
het gehele graafschap Zutphen in 
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INGEMINANDO SUBRUET  

handen gekregen. Maar toen Don Frederik 
Alvarez de Toledo, de zoon van hertog Alva, 
met zijn gedisciplineerde en ervaren leger van-
uit het zuiden naderde, was het snel gedaan 
met de Berghse bezetting. De stad Zutphen 
werd als afschrikkend voorbeeld voor alle an-
dere Gelderse steden aan de Spaanse troepen 
ter plundering uitgeleverd. Honderden burgers 
werden vermoord. Zutphen raakte al haar pri-
vileges kwijt; werd door de Spaanse bezetting 
uitgezogen en is deze schok nooit meer echt 
te boven gekomen. Pas in 1591 konden de 
Staatse troepen de stad definitief heroveren. 
Tijdens die oorlog leed met name het platte-
land van het Zutphense kwartier zwaar onder 
de gevolgen van de langjarige gevechtstoe-
stand. Zowel de Spaanse als de Staatse solde-
niers bezondigden zich voortdurend aan plun-
deringen zodat een groot deel van de platte-
landsbevolking naar de veiligheid van de nabij-
gelegen steden vluchtte. Maar ook Lochem en 
Doetinchem, en in mindere mate Groenlo en 
Doesburg, werden tot het eerste decennium 
van de zeventiende eeuw geregeld geconfron-
teerd met een belegering of een wisseling van 
de militaire macht.  
Het platteland raakte door dit proces zo ont-
volkt dat Ruurlo in 1589 bijvoorbeeld nog 
slechts zes of zeven inwoners telde, dat Vars-
seveld nog door slechts één persoon werd 
bewoond en dat het onder de rook van Zutp-
hen gelegen Warnsveld zelfs geheel en al was 
verlaten.  De Achterhoek werd oorlogsgebied 
en de bevolking constateerde bitter dat, terwijl 
de Hollandse- en Zeeuwse kooplieden steeds 
rijker werden, de Achterhoek door de oorlog 
tot armoede verviel.  Don Fadrique Alvarez  

de Toledo 

Graaf Willem Van den Bergh 

Willem van Oranje Nassau 
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INGEMINANDO SUBRUET 

De latere prins Maurits wordt als 
‘Moritz August van Oranje Nassau’ 
op 14 november 1567 op slot Dil-
lenburg in het graafschap Nassau 
geboren. Hij is een zoon uit het 
tweede huwelijk van Willem van 
Oranje Nassau (Willem de Zwijger) 
met Anna van Saksen. Zijn moeder 
verlaat het kasteel in de zomer van 
1568. Maurits heeft haar nooit meer 
terugzien. Zijn vader verblijft vooral 
in de Nederlanden om daar leiding te 
geven aan de opstand tegen de Span-
jaarden. Zijn opvoeding ontvangt 
Maurits daarom van zijn oom Jan 
van Nassau, samen met diens kinde-
ren, onder wie Willem Lodewijk, de 
latere stadhouder van Friesland. De 
streng calvinistisch geschoolde kin-
deren studeren gezamenlijk in Hei-
delberg van 1575 tot 1577. Daarna 

voegt Maurits zich bij zijn vader in 
Holland. In 1582 gaat hij in Leiden 
studeren en in 1584 wordt zijn vader 
Willem van Oranje in Delft ver-
moord. De Nederlandse opstande-
lingen verliezen vervolgens veel ge-
bied.  
In 1585, op zijn achttiende verjaar-
dag, wordt Maurits stadhouder van 
Holland en Zeeland en in 1587 volgt 
zijn benoeming als kapitein-generaal 
van deze gewesten. Formeel staat hij 
onder het bevel van de graaf van 
Leicester (1533-1588), die tot gou-
verneur-generaal van de Nederlan-
den was benoemd door de Engelse 
koningin Elisabeth I. De soevereini-
teit over de opstandige gewesten was 
haar in 1585 aangeboden. In 1590 
beginnen de befaamde tien jaren van 
de jonge bekwame krijgsman prins 
Maurits en de niet minder bekwame 
politicus en staatsman Johan van 
Oldenbarnevelt. Samen met zijn neef 
Willem Lodewijk van Nassau heeft 
de jonge prins het Staatse leger om-
gevormd tot een goed geoefende en 
streng gedisciplineerde krijgsmacht. 
De soldaten hebben geen enkele 
reden meer om te plunderen en uit 
de band te springen, want zij worden 
stipt op tijd en geregeld betaald. De 
financiële kant van de zaak heeft 
Oldenbarnevelt voor zijn rekening 
genomen en voor de belegerings-
techniek vertrouwd Maurits op de 
vindingen van Simon Stevin (1548-
1620). Met zo’n gereorganiseerd le-

Maurits van Nassau 
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INGEMINANDO SUBRUET  

ger was iets te beginnen. Veldslagen vermeed 
hij. De enige die hij heeft gevoerd is de Slag 
bij Nieuwpoort (1600). 
Zijn eerste grote succes is de herovering van 
Breda dankzij de list met het turfschip (1590). 
In het decennium dat volgt neemt hij, vaak 
samen met Willem Lodewijk, tal van belangrij-
ke steden in (Nijmegen en Zutphen, 1591; 
Steenwijk en Coevorden, 1592 en Groningen, 
1594. Vervolgens trekt hij met een leger van 
10.000 man de Achterhoek binnen met de 
bedoeling om het strategisch belangrijke ves-
tingstadje Groenlo (ofwel Grolle) van de 
Spanjaarden te bevrijden. Deze hadden 
Groenlo in 1580 ingenomen. Degene die 
Groenlo in bezit had, heerste over de hele 
oostelijke Nederlanden, de zogenaamde ‘tuin 
van Holland’.  
Op 14 juli sloeg Maurits er zijn tenten op en 
belegerde de stad.  Maar de Spaanse Stads-
voogd was een dappere strijder en liet zich 
niet zo gemakkelijk vermurwen. De Spaanse 
veldheer Cristobal Mondragon, bevelhebber 
van het kasteel in Antwerpen trok, toen hij op 
de hoogte werd gesteld hoe beroerd Groenlo 
er voor stond, meteen op naar het vestingstad-
je om dat te ontzetten. Maurits brak het beleg 
op stuurde het zware geschut voor de veilig-
heid naar Zutphen en trok met zijn leger op 
25 juli naar Silvolde om Doetinchem, Anholt 
en ’s-Heerenberg te beschermen. Mondragon 
en de Spaanse troepen trekken zich vervolgens 
in Duitsland terug achter Wezel aan de Lippe. 
Vanuit Silvolde gaat Maurits hem achterna tot 
in de oude legerplaats Bislich, waar hij verde-
digingswerken bouwt en ruiters laat posteren 
in de huizen van het dorp. In de vorm van een 
halve maan laat hij zijn voetvolk de tenten 

Franciscus De Mendosa 

Cristobal Mondragon 

Groenlo 
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INGEMINANDO SUBRUET  

opslaan. Maurits wil met deze verde-
diging voorkomen dat het Spaanse 
leger ooit nog kan oprukken naar 
Grol. Tot een gevecht is het echter 
niet gekomen, wel tot ernstige scher-
mutselingen tussen manschappen die 
op rooftocht waren gestuurd. Bij een 
van deze tochten sneuvelen o.a. 
graaf Philips van Nassau en de jonge 
graaf Ernest van Solms. Uiteindelijk 
laat Maurits in november 1595 de 
tentenkampen weer afbreken en 
trekken de legers zich vervolgens 
terug. De herinnering aan deze veld-
tocht “van Silvolde naar Bislich”  
wordt op de legpenning uit het jaar 
1595 bewaard. Overigens zijn wij als 
heemkundige vereniging in het bezit 
van deze legpenning.   
Groenlo wordt door Maurits pas in 
1597 na een moeizame verovering in 
Staatse hand gebracht.  
Voor de Schuilenburg blijft het een 
komen en gaan van Spaanse en 
Staatse troepen. In oktober 1598 
komt Francisco de Mendoza met  
 

zijn Spaanse troepen naar onze  
streek en neemt hij op 8 november 
Doetinchem en op 11 november de 
Schuilenburg in. De hele winter heb-
ben zijn troepen op kosten van de 
bevolking geleefd, zodat voor het 
Terborgse gericht later werd ver-
klaard, dat in die tijd “die inwoon-
ders jaer und dach in kirchenkel-
ders” hebben moeten schuilen.  
Prins Maurits komt pas in juli 1599 
terug in de Achterhoek om de tuin 
van Holland in het oosten te sluiten, 
maar de 92-jarige Mendoza is hem te 
sterk af. Maurits moest het na 10 
dagen voor Groenlo weer opgeven 
en legerde in Terborg en Silvolde, 
waar hij versterking kreeg en naar 
Emmerik optrok.  
Groenlo wordt in 1606 weer door de 
Spaanse veldheer Spinola ingenomen 
en het zou uiteindelijk tot 1627 du-
ren, twee jaar na de dood van Mau-
rits, voordat Groenlo definitief door 
Frederik Hendrik, prins van Oranje, 
in Staatse hand komt.  

Geraadpleegde Bronnen: 
 
G.J. Hans, De Achterhoekse en Liemerse Lappendeken deel 2. 
H.L.J. Kolks en B.J. Dorrestijn, Met het oog op Silvolde. 
A.G. van Dalen, 1000 jaar Gendringen. 
J. Stinner en Karl-Heinz Tekath, Het hertogdom Gelre. 
A Butter, In de stat van Grol. 
Www.ru.nl 
Www.20eeuwennederland.nl 
Www.graafschap-middeleeuwen.nl 
http://home.wish.net 
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INGEMINANDO SUBRUET  

De drie plaatsen die te makem hebben gehad met de legpenning uit 1595. 
Kaart: ‘Atlas uit Madrid’ van Christian Sgrooten, 1592 
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Meursstede 

Toen ik tijdens een commissieverga-
dering eind vorig jaar de wethouder 
van financiën hoorde zeggen dat de 
Meursstede onder voorwaarden was 
verkocht en dat de koper er twee 
landgoederen op wilde realiseren en 
men voor “de hoogste” opbrengst 
was gegaan, bekroop mij het gevoel 
dat die “voorwaarde”, wel eens het 
einde (sloop) van de Meursstede  
kon inhouden. Het college heeft er 
vervolgens niets aan gedaan om dat 
gevoel van onbehagen bij mij weg te 
nemen; integendeel, de strategie van 
achterstallig onderhoud, het bagatel-
liseren van de monumentale waarde, 
de soap rond de schouw, de krakers, 
het asbest en het onbewoonbaar 
verklaren hebben dat vermoeden 
alleen nog maar versterkt. Mijn hoop 
was vervolgens gevestigd op de ge-
meenteraad van de Oude IJssel-
streek. Als controlerende instantie, 
zo dacht ik, zou zij het gemeentelijk 
monumentenbeleid met ferme ver-
dedigen en het niet toestaan dat bij 
verkoop over een monumentensta-
tus onderhandeld kon worden? Nee 
dus! Tijdens de commissievergade-
ring werd duidelijk dat een ruime 
raadsmeerderheid een hogere op-
brengst voor het Gasthuisfonds pre-

fereert boven het behoud van een 
gemeentelijk monument. Zou men 
dat, zo vroeg ik mij vervolgens af, 
ook hebben gedaan voor andere par-
ticuliere monumentenbezitters waar-
van het bezit, zonder die monumen-
tenstatus, meer waard zou zijn? Ik 
denk van niet. Het Gemeentebestuur 
zou zich in alle andere gevallen weer 
gaan opstellen als de bewaker van  
monumentaal erfgoed, en zo hoort 
dat ook! Maar waarom dan deze 
handelwijze bij de Meursstede zult u 
zich afvragen? Gewoon puur eigen-
belang! Toen het bestuur van het 
Gasthuisfonds (het College van Bur-
gemeester en Wethouders) in 2004 
besloot het fonds op te heffen en de 
baten in de gemeentekas te storten 
was men het er snel over eens dat de 
opbrengst van de Meursstede gere-
serveerd kon worden voor de ge-
meentelijke bijdrage aan het nieuw te 
bouwen Amphion in Doetinchem. 
In de discussie over de financiering 
van majeure projecten in de voorma-
lige gemeente Wisch (Nieuwe sport-
hal, Brede school, Amphion e.a.) 
werd door College en Raad voor de 
Meursstede een opbrengst van  
€ 800.000,- geprognosticeerd.  Een 
prognose die niet anders geïnterpre-

College ondergraaft eigen College ondergraaft eigen College ondergraaft eigen College ondergraaft eigen     
Monumentenbeleid.Monumentenbeleid.Monumentenbeleid.Monumentenbeleid.    
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Boerderij Meursstede Boerderij Meursstede Boerderij Meursstede Boerderij Meursstede     

rechtvaardiging voor het College, dat 
in de notulen van 2004 ook niets 
terug te vinden zou zijn over het 
“behoud van de monumentensta-
tus”, bevestigt deze in feite mijn stel-
ling dat voor dit College en Raad 
over een monumentenstatus, bij ver-
koop, valt te onderhandelen.  
 
Eric Kunst 

teerd kan worden dan voor de staat 
waarin de Meursstede zich op dat 
moment bevond. Met alle lusten en 
lasten, dus ook die van monument. 
De destijds geprognosticeerde op-
brengst schijnt nu gehaald te zijn, 
maar daar moest wel de monumen-
tenstatus voor worden opgeofferd. 
Met de opmerking van de heer Fin-
kenflügel van Lokaal Belang als  
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Meursstede 

De hallehuisboerderij Meursstede 
dateert waarschijnlijk uit 1817. Dit 
jaartal staat althans op de ijzeren 
haardplaat van de fraai betegelde 
achterwand van de schouw in de 
woonkeuken. In de schouw zijn twee 
opvallende tableaus aangebracht, die 
een hond en een kat met muis voor-
stellen. Ze zijn vervaardigd door de 

firma Van Ravesteyn uit Utrecht. 
Om de tableaus heen bevinden zich 
tegels met bloemmotieven, die afge-
beeld zijn in de catalogus van 1880 
van de Utrechtse firma. Overigens 
produceerde Van Ravesteyn dergelij-
ke tegels al sinds 1800. In 1963 heeft 
de boerderij belangrijke wijzigingen 
ondergaan. Toen is het geveldeel 
boven de begane grond vernieuwd 
en verhoogd, dat blijkt uit het hier in 
halfsteensverband uitgevoerde met-
selwerk. In de achtergevel van het 
hoofdhuis bevinden zich aan weers-
zijden van de deeldeur getoogde ijze-
ren negenruits stalraampjes. In de 
topgevel is hier een rond ijzeren stal-
raampje met spinnenkopindeling 
aangebracht. Tegen de rechter zijge-
vel ligt het restant van een in bak-
steen opgetrokken schuur onder een 
zadeldak, dat gedekt is met gesmoor-
de Hollandse pannen. Achter de 
boerderij ligt nog een eenvoudige 
wagenschuur. Vier vakken van de 
schuur zijn open, het vijfde heeft een 
beplanking met twee deuren. 
 

 
 
 
 
Uit: Monumentengids Wisch, Ingrid Jacobs 
Gelders genootschap/Uitgeverij Matrijs 2003 

Foto pagina 13: W.J. Helmink, fotokring 
‘Oost Gelre’ 

 
Tegelplateau Meursstede, begin negen-
tiende eeuw. Foto, Gelders Genootschap 
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Zomeravondevenement op de Lichtenberg. 

Zoals ieder jaar organiseert het be-
stuur van Old Sillevold een zomer-
avondevenement. Op woensdag 31 
mei zullen we een bezoek brengen 
aan het weerstation van de heer Ger-
rit Vossers. Niet alleen het weerstati-
on is daarbij interessant, maar zeker 
ook het gebied waar dit bekende 
station zich bevindt. Zoals u wellicht 
weet stond daar ooit “ Huize Lich-
tenberg”  en behoorde het gebied tot 
de ”Heerlijkheid Lichtenberg”. Het 
is de bedoeling dat op 31 mei de 
heer Vossers iets zal vertellen over 

zijn weerstation en krijgt u vervol-
gens een rondleiding. Verder zal de 
heemkundige vereniging een Power 
Point presentatie verzorgen, over de 
geschiedenis van Huize Lichtenberg 
en over de archeologische vondsten 
aldaar. Als voorbereiding op ons 
bezoek, besteden we in dit bulletin 
alvast aandacht aan de geschiedenis 
van de Lichtenberg.   
Ten zuidoosten van Silvolde treffen 
we de buurtschap Lichtenberg aan. 
Omstreeks 1400 lagen midden in dit 
gebied de boerderijen of hoven Ene-
kinck en Lichtenberg, de tweede is 
mogelijk een afsplitsing van de eer-
ste. In 1402 wordt Johan van Lich-
tenberg eigenaar van de hof Lichten- 

Zomeravondevenement Zomeravondevenement Zomeravondevenement Zomeravondevenement     
op de “Lichtenberg”. op de “Lichtenberg”. op de “Lichtenberg”. op de “Lichtenberg”.     
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door  
Bernard Dorrestijn 
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Zomeravondevenement op de Lichtenberg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reeds in 
kaart 
gebrachte 
opgravingen 

berg en enige tijd nadien weet hij 
ook de hof Enekinck te verwerven. 
Johan van Lichtenberg sticht een 
adellijk huis op zijn terrein en treedt 
langzamerhand als een echte land-
heer op. Het adellijke huis krijgt als 
vanzelf de benaming “Huis Lichten-
berg”; de naam Enekinck van het 
door Johan van Lichtenberg verwor-
ven belendende goed wordt langza-
merhand geheel verdrongen. 
Het is onbekend hoe lang Johan van 
Lichtenberg in het bezit van het hof 
en het huis Lichtenberg is gebleven; 

zeker is dat hof en huis in 1462 ei-
gendom van de heren van Wisch te 
Terborg zijn. In 1462 verkopen 
Derk, Johan en Giesbert van Wisch 
de Lichtenberg aan hun bastaard-
broer Bernd van Wisch. Voordien of 
nadien is de Lichtenberg uitgebreid 

met een stuk of vijf boerderijen, zo-
dat het totaal al snel ongeveer 100 
hectare beslaat. 
De heren van Wisch waren niet al-
leen eigenaar van vele goederen in de 
streek, maar waren ook in het bezit 
van de jurisdictie in de Heerlijkheid 
Wisch, d.w.z. dat ze het bestuur over 
en de rechtspraak in het gebied  uit-
oefenden. De Heerlijkheid of Hoog-
heid Wisch besloeg hetzelfde gebied 
als de latere gemeente Wisch . Om-
streeks 1462 doet zich het opmerke- 
lijke feit voor dat de heren van  

 

Wisch hun bastaardbroer  de juris-
dictie over zijn bezit schenken. Dat 
betekent dat het goed Lichtenberg 
opgewaardeerd wordt tot de “Heer-
lijkheid Lichtenberg”, zij het, dat het 
slechts een mini-heerlijkheid is. 
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Zomeravondevenement op de Lichtenberg. 

 
Assueer van Heeckeren, Heer van Ruurlo huwt op 09-01-1730 
Henriette Johanna Elisabeth Agatha Walrave van Laer van Kell, 
Vrouwe van Kell, Engelenburg en Lichtenberg, geboren op  
25-01-1711 (of 12-12-1711) op huis Lichtenberg te Silvolde en overle-
den op 25-11-1756 te Den Haag. 

 

Vanaf 1462 bestuurt Bernd van 
Wisch vanuit zijn huis Lichtenberg 
de Heerlijkheid Lichtenberg. Men 
kan bij hem terecht voor het opma-
ken van akten van overdracht en 
boedelscheidingen. Maar daar blijft 
het niet bij, want Bernd mag ook 
rechtspreken in het algemeen, zelfs 
tot en met het uitspreken van dood-
vonnissen! Er wordt een galg opge-
richt aan de Galgendijk, de tegen-
woordige weg Lichtenberg. 
De Lichtenberg is van 1462 tot 1804 
steeds in dezelfde familie gebleven. 
Meestal vererfde het goed op een 

zoon, soms op een dochter. 
In 1804 verkopen de erven Van 
Heeckeren te Ruurlo de Lichtenberg 
aan de rentenier Maurits ten Brinck 
te Silvolde. Het Huis Lichtenberg is 
in die tijd al niet meer in een al te 
beste staat. Huurder/bewoner is in 
die tijd ene Evert Sessinck. 
In 1831 verkopen Maurits te Brinck 
en Helena te Esch de Lichtenberg 
aan de landbouwer/leerlooier Gerrit 
Jan Borggreven, wonende op de 
boerderij Borggreven, thans: Lich-
tenberg 2, Silvolde. Omstreeks 1860 
zijn de gebouwen van het Huis  
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Zomeravondevenement op de Lichtenberg. 

Archeologisch onderzoek op de Lichtenberg 2002  

Lichtenberg gesloopt, met als resul-
taat dat we hier thans enkel nog een 
- enigszins glooiende - akker aantref-
fen. De heer Gerard Beekema, actief 
lid van onze vereniging, heeft op de 
Lichtenberg van 1985 tot en met 
1994 veel veldonderzoek verricht. 
Met de werkgroepleden van A.D.W. 
(Oudheidkundige Werkgemeenschap 
Aalten - Dinxperlo - Wisch) heeft 
archeologisch onderzoek plaatsge-
vonden en is een klein gedeelte in 
kaart gebracht. Veldonderzoek heeft 
aan het licht gebracht dat er al bewo-
ning voorkwam vanaf de 10e eeuw. 
Bij die bewoning moet men dan den-
ken aan een boerderij van leem met 
een rieten dak geheel rustend op 
palen. Later in de 13e eeuw is deze 
boerderij uitgegroeid tot een ver-
sterkte vesting omringt door grach-
ten. 

Op de Lichtenberg zijn over het ge-
hele terrein losse vondsten, vanaf de 
13e tot en met de 20e eeuw gevon-
den. Enkele jaren geleden hebben 
wij als Old Sillevold op het terrein 
nog een put blootgelegd, die bij het 
ploegen van de akker werd ontdekt.  
De glorie van de Heerlijkheid is 
voorgoed voorbij! Maar voor wie er 
oog voor heeft, vertellen de bodem-
vondsten toch nog een stukje van 
het levensverhaal over de bewoners 
in vroeger eeuwen!  
Op 31 mei zullen wij uitvoerig in-
gaan op zowel de geschiedenis als de 
bodemvondsten van dit voor Silvol-
de uiterst waardevolle archeologi-
sche gebied. 
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Een “pomp” Een “pomp” Een “pomp” Een “pomp” ----huwelijk te Silvoldehuwelijk te Silvoldehuwelijk te Silvoldehuwelijk te Silvolde    
Op heden, Woensdagmorgen. 

Uit de oude doos. 
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Het doet in dezen tijd van koude 
zakelijkheid, waarin de poëzie totaal 
verdreven schijnt te zijn, prettig aan 
weer eens melding te kunnen maken 
van gebeurtenissen, welke herinne-
ren aan de oude echte Achterhoek-
sche gemoedelijkheid, welke deze 
landstreek steeds heeft gekenmerkt. 
Herhaalde malen mochten we in ons 
blad melding maken van ruiters-, 
motor-, biljart– enz. huwelijken, 
maar nog nimmer is zulks geschied 
van een “Pomp-huwelijk”. Deze 
primeur geniet thans het vriendelijke 
plaatsje Silvolde, waar heden, 
Woensdagmorgen, de even populaire 
als vrolijke Hendrik Overgoor met 
mej. A. Heurnink de gewaagde stap 
in het bekende huwelijksbootje on-
dernam.  

Na de voltrekking van het huwelijk 
in Doetinchem toog het jonge geluk-
kige paar naar Silvolde, waar het bij 
“de Pomp” in de Pompebuurt door 
talrijke Pompebuurtleden werd op-
gewacht.  
Volgens de ongeschreven wet der 
Pompebuurtvereeniging had hier een 
korte ceremonie plaats. De bruide-
gom, die dacht op dezen hoogtijdag 
in z’n leven “van het water drinken” 
af te zijn, moest met z’n lieve gade 
een glaasje water uit de oude pomp 
drinken en daarbij beloven steeds 
een “ brave Hendrik” te zullen zijn. 
Hierbij een foto van dit gebeuren, 
dat vanzelfsprekend een zeer grote 
belangstelling trok. 
 
Graafschapbode 11 januari 1939 
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Verenigingsnieuws 

Heemkundige vereniging  

Old SillevoldOld SillevoldOld SillevoldOld Sillevold 
Opgericht 18 februari 1997 
 
Bestuurssamenstelling:  
 

Voorzitter: 
 

Eric Kunst, de Holtplaats 22, 
7064 HZ Silvolde. 
tel. 0315-32 70 63 
Email: 
eric.kunst@chello.nl 
 

Secretaris: 
 

André Tangelder 
Prins Willem Alexanderstr. 5 
7064 GH Silvolde 
tel. 0315-32 75 90 
Email:  
secretaris@oldsillevold.nl 
 

Penningmeester: 
 

Anja Arendsen 
Ulftseweg 30 
7064 BD Silvolde 
tel. 0315-32 55 50 
Email: 
penningmeester@oldsillevold.nl 
 

Bestuursleden: 
 

Bernard Dorrestijn 
Leo Helmink 
Theo Koolenbrander 
Annie Raben 
 

 
Lidmaatschap: 
Vanaf € 13,50 per jaar. 
 

Bankrekening: 9798.45.432 
C.V.B. bank Silvolde 
Girorekening: 7623162 
t.n.v. penningmeester  
Old Sillevold 
 

www.oldsillevold.nl 

 
MonumentenplatformMonumentenplatformMonumentenplatformMonumentenplatform    
 
Zoals u weet zijn de voormalige gemeenten 
Gendringen en Wisch vorig jaar heringedeeld. 
Binnen de nieuwe gemeente Oude IJsselstreek 
zijn nu drie oudheidkundige verenigingen ac-
tief en wel: de Oudheidkundige Vereniging 
‘Gemeente Gendringen’ (OVGG), de Oud-
heidkundige Werkgemeenschap Aalten-
Dinxperlo-Wisch (ADW), en de Heemkundi-
ge vereniging Old Sillevold. De besturen van 
de drie verenigingen zijn van mening dat het 
een goede zaak is om gezamenlijk, als het gaat 
om het gemeentelijk monumentenbeleid, rich-
ting  het gemeentebestuur op te trekken.  
Dit heeft geleid tot de oprichting van een sa-
menwerkingsverband onder de naam 
’Monumentenplatform’.   
 

Gemeentelijke Monumentencom-Gemeentelijke Monumentencom-Gemeentelijke Monumentencom-Gemeentelijke Monumentencom-
missie.missie.missie.missie.    
 
Met het gemeentebestuur is overeengekomen, 
dat in de gemeentelijke monumentencommis-
sie twee leden vanuit het Monumentenplat-
form plaats zullen nemen. Verder bestaat deze 
adviescommissie uit twee burgerleden en één 
deskundige van het ‘Gelders Genootschap’ te 
Arnhem. Het secretariaat wordt door een 
ambtenaar van de gemeente verzorgd.  

VerenigingsnieuwsVerenigingsnieuwsVerenigingsnieuwsVerenigingsnieuws    
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Verenigingsnieuws 

MonumentenprijsMonumentenprijsMonumentenprijsMonumentenprijs    
 
Sinds 1993 werd  door de Oudheidkundige vereniging 
Gemeente Gendringen, jaarlijks een monumentenprijs 
toegekend aan een bijzonder goed gerestaureerd 
‘monumentaal’ pand binnen die gemeente. In overleg 
met de Oudheidkundige vereniging Gemeente Gendrin-
gen zal vanaf 2006 de toewijzing van deze prijs gaan 
gelden voor de gehele nieuwe gemeente Oude IJssel-
streek. De toekenning van de prijs zal in handen wor-
den gegeven van het nieuw opgerichte Monumenten-
platform waarin alle drie oudheidkundige verenigingen 
zijn vertegenwoordigd. Zoals ook in voormalige Ge-
meente Gendringen gebruikelijk zal deze prijs worden 
uitgereikt als afsluiting van Open Monumentendag. 
Het bestuur van Old Sillevold is de OvGG zeer erken-
telijk dat zij met deze procedure heeft ingestemd.  
 

Open Monumentendag  Open Monumentendag  Open Monumentendag  Open Monumentendag      
 
De Open Monumentendag wordt in 2006 voor de twin-
tigste keer georganiseerd. Op 9 september zal vanwege 
dit jubileum de Open Monumentendag in het teken 
staan van Feest! 
Behalve monumenten zijn er diverse activiteiten die, 
passend bij het thema Feest!, een rol kunnen spelen tij-
dens de Open Monumentendag. Feestelijkheden zoals 
muziek, theater, dans, toneel, eet– en drinkcultuur, 
volkscultuur, traditie, klederdracht, kermis en circus. Er 
bestaat een grote verscheidenheid aan feesten, het feest 
der zotten, het feest van de Meiboom, of het feest van 
het schuttersgilde. Hoe het programma in onze gemeen-
te eruit zal komen te zien is nog niet bekend.  
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Old Sillevold:Old Sillevold:Old Sillevold:Old Sillevold:    

Woensdag 31 mei 2006  Zomeravondevenement; Een avond over de         
    heerlijkheid Lichtenberg en weerstation de  
    Lichtenberg. 

Locatie:   Weerstation de Lichtenberg bij Gerrit Vossers-
Aanvang:    19.00 uur. 

 

A.D.W. (Oudheidkundige Werkgemeenschap Aalten—Dinxperlo—Wisch) 

Donderdag 20 april 2006   Ons Huis, M. Prinsstraat te Dinxperlo:  
    Geschiedenis van het Nederrijkswald bij          
    Nijmegen.      
    dialezing door de heer Klaas Bouwer.     

Zaterdag 20 mei 2006 Dagexcursie naar het Nederrijkswald   
    en de stad Nijmegen. 

  

Activiteitenkalender 
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