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Van de redactieVan de redactieVan de redactieVan de redactie    
 

Welkom als lezer van de zeventiende uitgave van ons huisorgaan! Vanuit oudheid-
kundig oogpunt gezien was het afgelopen jaar voor ons dorp en de buurtschappen 
een bijzonder vruchtbare tijd! Maar liefst drie boeken en een boekje - het laatste van 
‘Old Sillevold’ - zagen het levenslicht. Het ontbreekt ons hier helaas aan de ruimte 
om ze te bespreken, maar we willen er toch graag kort even aandacht aan besteden. 
-  Op zondag 28 mei presenteerde de buurtvereniging 'de Kroezenhoek' in buurt-
schaphuis 'Nelles' aan de Oude Dinxperloseweg in de Kroezenhoek 'De Kroezen-
hoek, i-j zölt der maor wonen!' Dit boek is nog te koop bij de Welkoop en de Paper-
clip. 
-  Als bestuur van 'Old Sillevold' boden we op donderdag 17 augustus op het ge-
meentehuis te Varsseveld aan het College van B en W van de gemeente Oude IJssel-
streek het door mevr. Gonda Beijer-Frank geschreven boekje 'Kamermeisje op kas-
teel Schuylenburg' aan.  
Het boekje is nog verkrijgbaar bij het bestuur van 'Old Sillevold.' 
-  Op zaterdag 13 mei was de herdenking van en de reünie van 150 jaar katholiek 
onderwijs in Silvolde en werd 'Van habijt naar spijkerbroek, 150 jaar katholiek kleu-
ter- en lager onderwijs in Silvolde' ten doop gehouden. 
Dit boek is nog op de basisschool ‘De Plakkenberg’ te koop.  
-  Zondag 22 oktober was de manifestatie van het 75-jarig bestaan van de H. Mauri-
tiuskerk en de uitreiking van het jubileumboek '150 jaar geschiedenis van de H. Mau-
ritiusparochie.'  
Bij het parochiecentrum 'Het Anker' zijn nog enkele exemplaren te koop. 
Op zaterdag 9 september werd de Open Monumentendag 2006 gehouden en de 
gemeente Oude IJsselstreek en het 'Monumentenplatform Oude IJsselstreek' deden 
ook weer volop mee. Het Monumentenplatform is het sinds vorig jaar gevormde 
samenwerkingsverband van de 'Oudheidheidkundige Vereniging Gemeente Gen-
dringen', de 'Heemkundige Vereniging Old Sillevold' en de 'Oudheidkundige Werk-
gemeenschap Aalten-Dinxperlo-Wisch' Het 'Monumentenplatform Oude IJssel-
streek' stelt zich o.a. ten doel elk jaar een zogenaamde Monumentenprijs uit te reiken 
aan een familie of instelling die een - al of niet officieel - monument op een zodanige 
verantwoorde en voorbeeldige wijze heeft gerenoveerd en/of gerestaureerd dat het 
bijdraagt aan het juiste behoud van ons aller bouwkundig erfgoed. 
En dit jaar viel Silvolde in de prijzen, want de keuze was gevallen op het Meesters-
huis bij de Basisschool 'De Drie Linden' aan de Prins Bernhardstraat te Silvolde! 
Hierbij een afdruk van de oorkonde die aan de eigenaren van het pand, de heer en 
mevrouw Helming-te Kaat werd uitgereikt.  Ook onze felicitaties aan het adres van 
de prijswinnaars! Hierdoor kwamen wij op het idee om in dit nummer een publicatie 
op te nemen van het in 1979 door het oud-hoofd der school, de heer W.H. Heringa, 
samengestelde overzicht van de O.L.S. te Silvolde. 
We wensen u veel leesplezier,                                                                  de redactie 
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Uit de geschiedenis van de Openbare School ’De Drie Linden’   

Van de stichting 
 
De geschiedenis van de Openbare 
Lagere School te Silvolde zou men 
in 1838 kunnen laten aanvangen. In 
dat jaar boden de Kerkvoogden en 
Notabelen van de Ned. Hervormde 
Kerk het schoolgebouw, gelegen 
tussen Logement Kaak (later: Te 
Dorsthorst) en de Ned. Herv. kerk, 
aan het gemeentebestuur van Wisch 
aan. Het onderwijs was in de voor-
bije tijd van kerkelijk naar openbaar 
opgeschoven. Het jaar 1838 werd 
een belangrijk markeringspunt in dit 
proces. In een brief d.d. 10 april 
schreef het kerkbestuur aan het ge-
meentebestuur van Wisch: 
'Kerkvoogden en Notabelen der 
Hervormde Gemeente van Silvolde, 
gelezen hebbende Z.M. besluit d.d. 
19 Februari 1838 No 71, houdende 
Authorisatie om wegens de overgifte 
der uitkoop van het onderhoud van 
het schoolgebouw te Silvolde met 
het Gemeentebestuur van Wisch in 
onderhandeling te treden.' 
De burgemeester nodigde vervol-
gens het kerkbestuur uit om met 
voorstellen te komen. 
Het kerkbestuur antwoordt hem: 
'....... Over deze zaak nagedacht heb-

bende, in deze zoo gewichtige zaak 
zooveel in hun vermogen is, de Bur-
gerlijke Gemeente willen behulp-
zaam zijn, doch dat de bekrompen-
heid hunner fondsen, zoals genoeg-
zaam bekend is, volstrekt niet toela-
ten om in eenig accoord te treden 
waarbij het kerkfonds eenige geldelij-
ke opoffering moet doen. Weshalve 
de ondergetekenden zich door deze, 
onder nadere goedkeuring van het 
Provinciaal College, verbinden om 
voorgeschreven schoollokaal met het 
daarin zijnde meubilair, het eigen-
dom van genoemd kerkfonds zijnde, 
aan de Gemeente Wisch af te staan, 
waarvoor hen de Gemeente Wisch 
zal moeten ontlasten van 't onder-
houd van gezegd locaal, waarin door 
hen tot heden zoveel hunne fondsen 
gedoogden is voorzien. 
Kerkvoogden en Notabelen hopen 
dat dit voorstel als billijk zal worden 
aangemerkt, waardoor de gemeente 
Wisch voor de eenvoudige onthef-
fing van 't onderhoud in 't bezit ge-
raakt van de thans te Silvolde aanwe-
zige School met de grond waarop 
dezelfde is gebouwd. 
Wijders bieden de ondergetekenden 
zich aan om kosteloos aan de bur-
gerlijke gemeente te vergunnen, 
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Uit de geschiedenis van de Openbare Basis 
School 'De Drie Linden' te Silvolde 

geschreven in 1979 door W.H. Heringa  
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Uit de geschiedenis van de Openbare School ’De Drie Linden’   
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wanneer door dezelve mocht goed-
gevonden worden, de thans aanwezi-
ge school  te vergrooten, daartoe een 
gedeelte van den kerkhof te bezigen. 
Gedaan te Silvolde, den 10 April 
1838 
Kerkvoogden en Notabelen voor-
noemd, 
 
A. Noy, D.J. Seinhorst, D. Huender, 
H. Colenbrander, B. Tuit, H. Lief-
tink.' 
 
Het gemeentebestuur nam het aan-
bod 'zooals hetzelve liggende' aan, 
waarmee de stichting van een Open-
bare Lagere School te Silvolde een 
feit werd. Als kerkelijke instelling 
bestond de oude school zeker al in 
de 18e eeuw met Benjamin Graal als 

schoolmeester, maar ook in de 17e 
eeuw was ze er al. In het in 1969 
door Silvolds Belang uitgegeven 
'Historisch Boekje Silvolde', wordt 
een regel uit het Archief van de Ned. 
Herv. kerk geciteerd, namelijk deze: 
'1667. De Schoolmeester een graf 
toegemaakt: 4 stuiver.' In 1839 werd 
het schoolgebouw afgebroken en ter 
plaatse een nieuwe school gebouwd, 
dit blijkens de akte van aanbesteding 
d.d. 12 Juni 1839. De oude school 
had een oppervlakte van ongeveer 
60 centiaren. De nieuwe besloeg een 
oppervlakte van 120 centiaren, door 
toevoeging werd circa 30 centiaren 
van het aanbod van het kerkbestuur 
om een gedeelte 'van den kerkhof' te 
bezigen en circa 30 centiaren van het 
vóór de oude school gelegen stukje 

Uit de Kadastrale Atlas Wisch 1832 
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grond, eigendom van de gemeente. 
Deze situatie bleef bijna een halve 
eeuw bestaan, maar voldeed blijk-
baar in 1884 niet meer. Op 30 juli 
1884 wordt in de gemeenteraad van 
Wisch een verzoek van H.J. Noy te 
Silvolde om een nieuwe school en 
onderwijzerswoning behandeld. Uit 
de notulen: 'Ten aanzien van van de 
bestaande school deelt de schoolop-
ziener mede, dat deze te ondoelma-
tig en te klein is. Besloten wordt wel 
een school, maar geen onderwijzers-
woning, te bouwen, waarvoor den 
Heer van Schuylenburch van Wisch 
geneigd is het nodige terrein in koop 
aan de gemeente af te staan. Een 
verzoek van B.W. Vriezelaar en 51 
anderen, niet te bouwen op den 
Vlasberg, maar ten zuiden van Sille-
volde bij het huis van D.J. Scholten 
wordt afgezien.' Uit een onderzoek 
door de raadsleden bleek het de alge-
mene wens nabij de veldwachters-
woning - thans Prins Bernhardstraat 
20 - te bouwen. Ook hiervoor wilde 
Jhr. Van Schuylenburg wel grond 
aan de gemeente verkopen. Aldus 
werd besloten in de raadsvergadering 
van 28 januari 1885. Ook de wo-
ningbouw zou doorgaan, want in de 
notulen van de raadsvergadering van 
15 mei 1885 staat te lezen: '............. 
om subsidie aan te vragen voor de 
volgende werken moet men grond 
kopen voor de woningen te Silvolde 
en Sinderen, maar ook bestekken en 
teekeningen van de woningen heb-

ben, waarbij de wensch geuit werd: 
Maakt er geen paleizen van!' De ge-
vraagde machtiging werd verleend. 
Misschien hierom dat van de verga-
dering 4 juli 1885 staat genotuleerd: 
'Aangaande de te bouwen onderwij-
zerswoning te Silvolde wordt beslo-
ten het achterhuis een meter korter 
te maken, de deur op zijde te plaat-
sen en achter een afdak te maken.' 
Bijna op het eind van het jaar, op 30 
december, wordt besloten extra sub-
sidie aan te vragen bij de Kroon 
voor de verbouw voor de verbouw 
en nieuwbouw van o.a. een nieuwe 
school te Silvolde en een onderwij-
zerswoning. Het duurt echter nog 
ongeveer anderhalf jaar voor er weer 
schot in de zaak komt, want eerst op 
7 mei 1887 wordt besloten tot aan-
besteding van de school en de wo-
ning en de termijn van oplevering te 
stellen 'op of na Februari 1888.' 
Ruim een maand later, op 11 juni, 
deelt de voorzitter in de Raad van 
Wisch mede: '....... dat de aanbeste-
ding van de schoolbouw heden heeft 
plaats gehad, waarvan het totaalcijfer 
f  2625,-- bedraagt.' Aannemer was 
G. Bodt te Wijnbergen. Besloten 
werd van Jonkheer Willem Lodewijk 
van Schuylenburg ongeveer 18 are 
grond te kopen aan de Veldweg, de 
tegenwoordige Prins Bernhardstraat. 
Hierop verrees dan het nieuwe 
schoolgebouw, dat in 1978 de naam 
'De Drie Linden' kreeg. De school 
bestond uit slechts drie lokalen, elk 
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met een eigen ingang. Op 28 april 
1888 besloot de Raad van Wisch: 
'De school gelegen te Silvolde in 
sectie E no. 1143 op 21 Mei a.s. als 
zodanig te sluiten en die school op 
dien datum te doen vervangen door 
de aldaar nieuw-gebouwde in Sectie 
E no. 151.' Van dit gebouw werden 
in het begin slechts twee lokalen in 
gebruik genomen, want in de brief 
van de schoolopziener aan de ge-
meente d.d. 29 september 1890 
dringt deze aan op meerdere zit-
plaatsen, ingebruikneming van het 
derde lokaal, verandering van de 
schoolbanken in de gemeente (voor 
zover die nog niet zijn ingericht voor 
twee zitplaatsen, n.v.t. te Silvolde) en 
de benoeming van een onderwijzeres 
te Silvolde. De raad maakte bezwaar 
tegen een eventuele benoeming van 
een onderwijzeres te Silvolde omdat 
er een commissie was gevormd die 
de oprichting van een bijzondere 
school voorbereidde 
(Bontebrug). 
Een andere moeilijk-
heid was de bestem-
ming van het oude 
schoolgebouw. Hier-
voor meldden zich ver-
schillende gegadigden. 
Logementhouder Kaak 
wilde het aan zijn be-
drijf toevoegen, de 
Ned. Hervormde kerk 
wenste er een catechisa-
tielokaal, anderen wil-

den er een winkel of pakhuis van 
maken. Het gemeentebestuur had 
echter andere plannen. Dat bracht 
op de raadsvergadering van 28 okto-
ber 1889: '.......ter tafel een bestek en 
teekening van het afbreken van de 
oude school te Silvolde en het aldaar 
ter plaatse bouwen van een brand-
spuithuisje met bewaarplaats voor 
gevangenen, waarvan de kosten op f 
309,76 zijn geraamd.' Omdat er nu 
toch veranderingen op komst waren, 
werd op 10 december van dat jaar 
door 51 ingezetenen verzocht: '......... 
nu het oude schoolgebouw niet meer 
kan gebruikt, een overdekte boter-
markt te verstrekken.' De Raad van 
Wisch gaat er mee akkoord dat de 
markt wordt geplaatst tegen het te 
bouwen brandspuithuisje. Het vol-
gende probleem kwam van de zijde 
van de Ned. Herv kerk. Door een 
verzuim van de grondoverdracht van 
in 1838 een schriftelijk contract op 

Brandspuithuisje, gevangenis en botermarkt. Foto uit 
1890. Tot 1888 stond hier links vooraan, achter het he-
dendaagse ’Herberg Jan’,  de dorpsschool. 
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te maken, ontstond nu (n.l. in 1890) 
een verschil van mening over de ei-
gendomsrechten. Het kerkbestuur 
eiste de grond 'van den kerkhof', die 
het destijds had aangeboden voor de 
vergroting van de oude school, als 
haar eigendom terug, omdat de Her-
vormde gemeente, volgens het ka-
daster, daar recht op had. Om deze 
moeilijkheid op te lossen stelde het 
gemeentebestuur op 23 mei de Raad 
van Wisch voor om met het kerkbe-
stuur een Dading aan te gaan. Deze 
kwam ten slotte tot stand door 
grondruil en het vaststellen van en-
kele artikelen, waarbij o.a. werd be-
paald dat de gemeente Wisch '.......de 
onbelemmerde toegang tot de kerk-
poort moet vrijwaren en op het plein 

vóór de kerkpoort geen mallemolens 
mag toelaten.' 
 
Van de subsidie en het school-
geld 
Toen de oude school, trouwens ook 
die te Sinderen, Heelweg en Westen-
dorp, omstreeks 1884 verbeterde 
inrichting behoefden, de school te 
Terborg vergroot moest worden en 
in Varsseveld een geheel nieuwe 
school noodzakelijk werd, zond het 
gemeentebestuur een verzoek aan 
Zijne Majesteit den Koning der Ne-
derlanden om toekenning van een 
Rijkssubsidie  boven de gewone ver-
goeding, om bovengenoemde voor-
zieningen te kunnen treffen. Zijne 
Majesteit wees echter het verzoek 

De Openbare Lagere School van 1888 
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van de hand '...... op grond dat bin-
nen deze gemeente geen schoolgeld 
wordt geheven.'  Daarop besloot de 
Raad van Wisch op 12 april 1884 een 
verordening op het heffen van 
schoolgelden aan de openbare scho-
len binnen de gemeente vast te stel-
len en  tegelijkertijd een hernieuwd 
verzoek om subsidie in te dienen. 
Deze gang van zaken inspireerde 
blijkbaar H.J. Noy c.s., eerder ge-
noemd, om ook voor Silvolde een 
nieuwe openbare school aan te vra-
gen. Zij dienen althans op 30 juli 
1884 een verzoek daartoe in. In deze 
eerste schoolgeldregeling werd een 
tarief vastgesteld voor onderwijs  
a t/m k: 
- van één leerling uit een gezin: f 3,-- 
per jaar, 
- van twee leerlingen uit een gezin, 
gelijktijdig ter school gaande: f 2,40 
per kind per jaar, 
- van drie of meer als boven ieder:  
f 1,80 per jaar. 
Aan de openbare lagere scholen te 
Varsseveld (dorp) en Sillevold en 
Terborg voor het onderwijs in één 
der vakken l (Frans), m (Duits): 
- van één leerling uit een gezin: f 8,-- 
per jaar, 
- van twee leerlingen uit een gezin 
gelijktijdig ter school gaande: f 6,-- 
per kind per jaar, 
- van drie of meer leerlingen als bo-
ven ieder: f 4,40 per jaar. 
Voor het onderwijs in twee of meer 
der vakken l, m, n (Engelse taal) en p 

(handelskennis) waren de bedragen 
respectievelijk: f 12,--, f 8,-- en f 6,--. 
Onvermogenden en minvermogen-
den, naar het oordeel van de Burge-
meester en Wethouders, waren van 
de heffing vrijgesteld. Deze school-
geldregeling leverde in 1890 nogal 
eens stof tot discussies in de Raad, 
welke tenslotte leidden tot diverse 
wijzigingen van de tarieven, die nu 
verder werden vastgesteld op grond 
van inkomensverschillen. De eerste 
wijziging kwam op 23 mei 1890 aan 
de orde. Toen werden de tarieven 
gebaseerd op 8 klassen van de Hoof-
delijke Omslag. Voor de eerste 
(laagste) klassen gold voor één kind  
f 2,40, voor een tweede uit hetzelfde 
gezin f 1,20 en voor meerdere kinde-
ren idem f 0,60 per jaar. Voor de 
achtste klassen waren de bedragen 
respectievelijk f 9,60, f 8,40 en f 7,20 
per jaar.Voor de vakken l (Frans), m 
(Duits), n (Engelse taal), o 
(wiskunde) en p (handelskennis)  
f 12,-- per jaar voor ieder kind; voor 
het herhalingsonderwijs per cursus, 
lopend van 1 november tot ultimo 
februari, respectievelijk f 1,-- f 0,75 
en f 0,50. Andere beraadslagingen 
over dit onderwerp vonden nog 
plaats op 30 mei en 10 december van 
dat jaar. 
 
Van de omvang van het onderwijs 
De invoering van de nieuwe Lager 
Onderwijswet van 17 augustus 1878, 
een herziening van de wet van 1857, 
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maakte een nieuwe regeling van het 
openbaar onderwijs in de gemeente 
Wisch noodzakelijk. In de vergade-
ring van de Raad van Wisch op 7 
oktober 1880 werd besloten: 
1. Lager onderwijs zal worden gege-
ven in zes openbare scholen, reeds 
aanwezig. 
2. In de school te Silvolde , hoofd-
onderwijzer H.J. Nijman, zal onder-
wijs worden gegeven in de vakken a-
k, ook in het Frans, vermeld onder 
de letter l in artikel 2 van de wet. 
3. Bovendien zal herhalingonderwijs 
worden gegeven in de vakken a-k. 
4. Alle in functie zijnde leerkrachten 
behoeven geen herbenoeming. Te 
Silvolde waren dat Hoofdonderwij-
zer H.J. Nijman en kweekeling H. 
Wensink. De eerste tegen een tracte-
ment van f 800,-- per jaar, plus vrije 
woning of f 100,-- bij gemis daarvan. 
De kweekeling ontving f 75,-- per 
jaar. In de vergadering van 10 maart 
1881 werd besloten aan diegenen 
welke handwerkonderwijs zouden 
geven f 50,-- per jaar te betalen voor 
vier uur per week, na drie uur 's mid-
dags te geven onderwijs. Benoemd 
werd E. Beernink op 27 april 1881 
als eerste vakleerkracht, gevolgd 
door mej. H. Lieftink op 17 april 
1886. In de Raadsvergadering van 12 
april 1884 werd besloten de omvang 
van het lager onderwijs uit te breiden 
met de vakken genoemd onder de 
letters m (Duits), n (Engels), o 
(wiskunde) en p (handelskennis) in 

artikel 2 der wet. Maatschappelijke 
ontwikkelingen maakten het noodza-
kelijk dat het aantal vakken waarin 
onderwijs werd gegeven werd uitge-
breid. Deze vorm van lager onder-
wijs kan worden gezien als voorloper 
van het latere MULO en het MA-
VO. Het moet wel een moeilijke 
situatie voor de heren Nijman en 
Wensink zijn geweest om de 106 
leerlingen die de school toen telde, 
goed in alle vakken te kunnen onder-
wijzen. Het Gemeentebestuur vond 
het daarom terecht noodzakelijk dat 
ook de personeelsvoorziening werd 
verbeterd. Daarom werd op 10 de-
cember 1884 Jan Roeland Was als 
tweede leerkracht aangesteld, tegen 
een jaarwedde van van f 600,--. Hij 
was tot 15 mei 1891 werkzaam en 
werd m.i.v. 20 mei 1891 opgevolgd 
door meester Jan Jansen, eerder 
werkzaam aan de school te Terborg. 
Dat deze vorm van schoolorganisa-
tie niet bevredigde bleek reeds het 
volgende jaar. Dit onbehagen resul-
teerde in de oprichting van een bij-
zondere school te Terborg door de 
heer A. van Rij voor gewoon - en 
meer uitgebreid lager onderwijs, de 
Kostschool van de heer Van Rij. Op 
19 september 1885 werd daarom 
door de Raad van Wisch besloten 
het onderwijs in de vakken m, n, o, 
en p weer af te schaffen. Een andere 
wijziging kwam tot stand op 8 maart 
1890, toen men besloot de omvang 
van het onderwijs a te verminderen 
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met het vak d (beginselen der vorm-
leer) en b uit te breiden met het vak i 
(eerste oefeningen in het vak handte-
kenen). 
 
Van het personeel, de hoofdon-
derwijzers 
Benjamin Graal 
Op 13 februari 1787 werd in een 
plechtige zitting in de Hervormde 
kerk te Silvolde een nieuwe school-
meester benoemd als opvolger van 
Benjamin Graal, welke laatste voor 
het eerst wordt genoemd onder het 
hoofdstuk 'Uytgangen uyt huysen' in 
de Kerkelijke Rekeninge van 1768 
van de N.H. kerk te Silvolde, opge-
maakt door de Rendant/kerkmeester 
H.W. Noy. Voor de bewoning van 
zijn huis betaalde Graal aanvankelijk 
f 12,-- per jaar. Over latere jaren zijn 
geen bedragen meer vermeld. Zijn 
naam wordt het laatst genoemd in de 
rekening van 1788. Wie zijn voor-
gangers zijn geweest is misschien na 
te gaan uit de oudere kerkelijke reke-
ningen, die vanaf het jaar 1667 be-
waard zijn gebleven. Uit de gevolgde 
benoemingsprocedure blijkt wel dat 
het onderwijs te Silvolde tot in de 
eerste helft van de 19e eeuw een 
kerkelijke aangelegenheid was. 
 
Jan Noy 
Uit de akte, welke is te vinden in het 
lidmatenboek van de Hervormde 
kerk te Silvolde, en is ingeschreven 
door ds. J.H. van Raey blijkt dat op 

de plechtige zitting van de kerkeraad 
en de gemeente op 13 februari 1787 
aanwezig waren: de Drossaard van 
Wisch, de heer A. Nering Bögel, de 
plaatselijke predikant, ds. J.H. van 
Raey, de 'Inspecteurs' van de Classis 
Zutphen: ds. J. Grab van Borculo en 
ds. T. Jagerink van Lichtenvoorde. 
Na vermaning en gebed door ds. 
Jagerink begint de procedure. Er 
blijkt slechts één sollicitant aanwezig 
te zijn, namelijk: Jan Noy, geboren in 
1762. Deze wordt gelijk daarna on-
derzocht op zijn kwaliteiten. Dit 
geschiedt in het bijzijn van alle ge-
meenteleden. De beide inspecteurs 
van de classis treden als examinator 
op en doen onderzoek naar het spel-
len, lezen, rekenen, schrijven en zin-
gen van de kandidaat en zijn kennis 
van de Christelijke waarheden. Alle 
gemeenteleden mogen nu stemmen 
en Jan Noy wordt met algemene 
stemmen op de nominatie gezet en 
gekozen verklaard. Hij wordt tot 
schoolmeester en voorzanger be-
noemd. Hij zal hiervoor f 50,-- per 
jaar uit de kerkelijke kas ontvangen. 
De oude schoolmeester, Benjamin 
Graal, verklaart dat hij van alle voor-
delen van het schoolhouden afziet 
en deze overdraagt aan Jan Noy, dit 
afgezien van het traktement dat hij 
van het Kwartier van Zutphen ont-
vangt. Wel zal hij hiervan jaarlijks  
f 10,-- aan de nieuwe schoolmeester 
ter beschikking stellen. 
We vernemen verder dat Benjamin 
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Graal van het schoolhouden en de 
voorzieningen in de kerk  afzag 
'wegens zwakheid en onvermogen.' 
Uit de doop- en trouwboeken kan 
men leren dat Jan Noy wel zeer goe-
de relaties met de oude schoolmees-
ter had. Hij trouwde namelijk op 27 
oktober 1799 met diens dochter, 
Carolina of Cornelia (beide namen 
komen voor) Graal, die hem elf kin-
deren schonk. Bij de doopinschrij-
vingen blijkt dat Jan Noy ook het 
kosterambt vervulde. Jan Noy deed 
waarschijnlijk dienst tot 1827 en 
overleed vermoedelijk in 1840, want 
het Journaal van Ontvangsten en 
Uitgaven van de Kerkvoogdij 1835-
1886 vermeldt op 16 juli 1840 de 
aankoop van een tinnen bord en 
schotel van de erven Jan Noy en C. 
Graal. 
Arnoldus Hoitink 
In de raadsvergadering van de ge-
meente Wisch van 29 apil 1875 lezen 
we, dat na 48 dienstjaren, op eigen 
verzoek, eervol ontslag is verleend, 
op 68-jarige leeftijd, aan Arnoldus 
Hoitink, als Hoofdonderwijzer te 
Silvolde, m.i.v. 1 juli 1875. Hieruit 
valt op te maken dat hij in 1827 
werd aangesteld. Arnoldus Hoitink 
werd op 23 maart 1807 te Winters-
wijk geboren. Arnoldus Hoitink is 
ook steeds nauw betrokken geweest 
bij de Hervormde kerk; hij was o.a.: 
koster, voorzanger en administrateur 
van de kerkvoogdij. In het Journaal 
van Ontvangsten Uitgaven 1835-

1886 lezen we: 
- 20 januari 1837: betaald aan Mees-
ter Hoitink voor 't jaar 1835: Een en 
zeventig gl. 40 ct, ter voldoening als 
LQ (Luidens Quitantie). 
- 1841: aan de koster A. Hoitink zijn 
tractement als Koster en voorzanger 
over 1840 f 50,--. Aan denzelfden 
wegens koperschuren (aan 't uur-
werk) en smeer f 6,--. Aan idem voor 
wijn en brood bij het Avondmaal      
f 30,--. 
- 3 Jan. 1852: aan denzelfden voor 
het Kachel-aanleggen in de catechi-
seerkamer f 1,50. Aan denzelfden 
wegens recognitie van Kostersgarven 
f 15,--. Aangesteld tot kerkelijk admi-
nistrateur. 
- 21 febr. 1859: Aan A. Hoitink, 
twee touwen om te luiden f 0,30. 
Tijdens zijn ambtsperiode werd de 
school in 1838 - zoals in de aanvang 
werd beschreven - met onderwijzer 
en al aan de burgerlijke gemeente 
overgedragen. De gemeente liet in 
het volgende jaar een nieuwe school 
bouwen, die tot 1888 als zodanig is 
gebruikt. Hoitink deed wat Noy ook 
had gedaan: hij trouwde met de 
dochter van zijn voorganger. Het 
huwelijk met Francina Noy vond 
plaats op 27 november 1834. Franci-
na Noy overleed vroeg. Arnoldus 
Hoitink is drie keer getrouwd. Zijn 
derde vrouw heette Everdina Duits-
hof. Hun zoon, Jan Gerhard Hoi-
tink, was aanvankelijk timmerman, 
maar werd later brievengaarder.  
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Hij hield kantoor in het achterste 
gedeelte van de tegenwoordige IFA-
winkel van de familie Ten Have. De 
ingang bevond zich aan de straatzij-
de, recht tegenover Hotel Harbers. 
Hij had zich verbonden de gemeente 
kosteloos een localiteit voor een tele-
foonkantoor te verschaffen. Om-
streeks 1930 liet hij het pand Ulftse-
weg 42 bouwen. Zijn dochters Anna 
en Nolda hebben daar nog lang ge-
woond. 
 
Hendik Jan  
Nijman 
De opvolger van 
Hoitink was Hen-
drik Jan Nijman, 
geboren op 12 

januari te Laren. Hij werd door de 
Raad van van Wisch - na een verge-
lijkend examen op 23 juli 1875 - op 
11 augustus 1875 benoemd tot 
Hoofdonderwijzer te Silvolde, op 
een tractement van f 100,-- 's jaars, 
benevens f 75,--  voor gemis van 
vrije woning. Hij woonde blijkbaar 
gehuurd. In 1884 verzocht hij de 
gemeente (volgens notulen Raad van 
Wisch d.d. 13-2-1884): '.......... dat 
voor hem eene woning worde ge-
bouwd, aangezien hij de tegenwoor-
dige moet verlaten. 'De Raad beslist-
te echter: '..... vooralsnog niet over te 
gaan tot zodanige bouw en het ver-
zoek van het hoofd der school tot 
nader aan te houden.' Motivering: '.... 
dat er te Sillevold nog wel een ge-

Het pand op de markt, nu de ’Meermarkt’, waar vanouds de schoolmeesters woonden 



 

 

H
ee
m
k
u
n
d
ig
e 
v
er
en
ig
in
g
 O
ld
 S
il
le
v
o
ld
 

Uit de geschiedenis van de Openbare School ’De Drie Linden’   

16 

schikte onderwijzerswoning is te 
krijgen.' Aan zijn verzoek werd later 
toch voldaan, toen in 1887/88 tege-
lijk met de nieuwbouw van de 
school aan de Prins Bernhardstraat 
er een onderwijzerswoning werd 
naast gezet. Tijdens zijn ambtsperio-
de en die van onderwijzer Was , 
werd het nieuwe schoolgebouw in 
het voorjaar van 1888 met een fees-
telijke vlaggetjesoptocht in gebruik 
genomen. De onderwijzer Was, die 
per 15 mei 1891 eervol ontslag had 
aangevraagd, werd opgevolgd door 
meester Jan Jansen, die naast mees-
ter Nijman zeer gezien was in het 
dorp. Meester Jansen was afkomstig 
uit Hummelo (geboren 9 november 

1864) en eerder als onderwijzer in 
Terborg werkzaam. Beide leerkrach-
ten hadden toen, mogelijk met de 
hulp van een 'kweekeling' , samen 
118 leerlingen onder hun hoede! 
Meester Jansen was de derde onder-
wijzer te Silvolde die kans zag met 
een dochter van de hoofdonderwij-
zer in het huwelijksbootje te stap-
pen. Hij trouwde op 31 juli 1890 met 
Elisabeth Wilhelmina Hoitink, doch-
ter van Arnoldus Hoitink; hij woon-
de vele jaren in een klein huisje ach-
ter waar nu het flatgebouw aan de 
Markt staat. Hij overleed te Silvolde 
op 18 april 1949. Meester Nijman, 
eervol ontslagen per 31 juli 1922, is 
niet tot zijn overlijden in de onder-

Openbare Lagere School 1901 
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wijzerswoning naast de school blij-
ven wonen, maar liet zelf tegenover 
de school aan de Prins Bernhard-
straat een woning bouwen (nr. 18), 
waar hij, samen met zijn dochter 
Anna, zijn laatste levensjaren door-
bracht. 
 
G.F. Baylé‚ 
De heer Baylé‚ 
vestigde zich 
op 27 septem-
ber 1922 als 
schoolhoofd 
te Silvolde. Hij 
was afkomstig 
uit Nederhe-
mert, waar hij al in gelijke functie 
werkzaam was geweest. Op 17 maart 
1926 vertrok hij weer naar Zegwaart. 
 
J. Entrop. 
De heer J. Entrop, 
geboren 11 juni 
1897 te Sommels-
dijk, trad op 17 
maart 1926 als 
Hoofd der Open-
bare School Lage-
re School te Silvolde in dienst. Voor-
dien fungeerde hij als zodanig aan de 
school te Sinderen. Hij gaf ook les 
aan de Tuinbouwschool te Breeden-
broek. De heer Entrop was oprich-
ter en leider van het kinderkoor 'Het 
Rozenknopje' en daardoor grondleg-
ger van de Gemengde Zangvereni-
ging 'Kunst en Vriendschap.' Hij 

vertrok op 1 december 1936 naar 
Leiden, wegens zijn benoeming als 
hoofd ener school aldaar. 
 
J. Siebelink 
De heer J. Sie-
belink, gebo-
ren 10 maart 
1905, kwam 
eveneens van 
Sinderen en 
werd op 23 
februari 1937 
hoofd der 
O.L.S. school 
te Silvolde. Hij overleed op zondag-
middag half vier, 25 maart 1945, ten-
gevolge van verwondingen door gra-
naatscherven. Na zijn overlijden was 
de heer Van Til , afkomstig uit de 
Slangenburg, gedurende een jaar 
tijdelijk hoofd. 
 
H.W. Heringa 
H.W. Heringa, geboren op 17 mei 
1911 te Bodegraven, werd m.i.v. 1 
mei 1931 benoemd tot onderwijzer 
aan de O.L.S. te Silvolde en weer 
ontslagen op 1 mei 1936, wegens 
opheffing van zijn betrekking tenge-
volge van dalend leerlingenaantal. 
Hij werd benoemd tot hoofd der 
school te Silvolde m.i.v. 31 mei 
1946, komend van Varsseveld, waar 
hij toen als onderwijzer werkzaam 
was. Hij was medeoprichter van de 
Stichting Silvoldse Kleuterschool, 
waar later de Openbare Kleuter-
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school 'Het Kwetternest' uit is 
voortgekomen. Ontslag wegens pen-
sionering per augustus 1973. 
 
Joh. Wolsink 
De heer Joh. Wolsink, geboren te 
Westendorp, gemeente Wisch, werd 
op 25 maart 1966 benoemd tot on-
derwijzer en werd op 17 november 
1971 waarnemend hoofd, en tot 
hoofd op 1 augustus 1973. Hij ver-
trok in september 1979 naar Olden-
zaal, waar hij eveneens hoofd ener 
openbare school voor basisonderwijs 
werd. 
Zijn opvolger werd heer A.J. van 
Dijk, voordien onderwijzer te Hen-
gelo. 
 
Van de interne en externe situatie 
De gemeente zal zeker in 1887-'88 
niet zonder redenen het 50-jarige 
oude schoolgebouw bij de N.H. kerk 
hebben laten afbreken en vervangen 
door een nieuw aan de Prins Bern-
hardstraat. In het jaar voor de defini-

tieve ontruiming en verhuizing door 
leerlingen en personeel, namelijk op 
25 april 1887, werd de school al tij-
delijk gesloten wegens een mazelen-
epidemie, die aan enkele kinderen 
het leven kostte. Op 11 juni 1887 
werd de school heropend, omdat de 
ziekte niet meer voorkwam. 
De nieuwe school moet zeker een 
verbetering hebben betekend, verge-
leken bij de oude, al was ook nu de 
situatie nog lang niet zoals die zou 
moeten zijn. De school bestond uit 
drie lokalen, waaraan eerst in de 
twintiger jaren van de 20e eeuw een 
vierde leslokaal en een gymnastieklo-
kaal werden toegevoegd. Ieder klas-
lokaal had een eigen ingang - een 
gang was er niet - en toilet, of wat 
daar voor door moest gaan, hetgeen 
in directe verbinding met het lokaal 
stond. De twee ramen aan de straat-
zijde (Schoolstraat) in de leslokalen 
bestonden voor het onderste gedeel-
te elk uit twee draairamen met daar-
boven tuimelramen. De onderste 

Commissie herdenking 
50 jarig bestaan in 1939. 
Zittend v.l.n.r. A.J. Fre-
riks, J. Siebelink,  
E.J. Rougoor, J.W. Susel-
beek en G.J. te Mebel.  
Staand v.l.n.r. B. Koend-
ers, J.D. Salemink,  
Th. Colenbrander,  
A.J. Breukelaar, H. Breu-
kelaar en  
mej. M. Kranen 
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ruiten waren van matglas, waardoor 
de in- en uitkijk werden belemmerd. 
Pas na de Tweede Wereldoorlog 
werden de vergrote ramen aan de 
straatzijde aangebracht, evenzo de 
bovenramen aan de oostzijde. Deze 
laatste waren noodzakelijk wegens te 
weinig licht en het ontbreken van de 
mogelijkheid tot dwarsventilatie. 
Ook ontbraken nog ramen in de 
muur aan de zuidzijde. Later werd er 
een transformatorhuisje van de 
PGEM tegen geplaatst en het er 
voor liggende schoolplein rijkelijk 
voorzien van hoog- en laagspan-
ningskabels. In de beginperiode zal 
de verlichting wel niet uit veel meer 
dan enkele olielampen hebben be-
staan. Vermoedelijk werden de lange 
banken al in die tijd vervangen door 
exemplaren die slechts aan twee 
naast elkaar gezeten leerlingen plaats 
boden. Ze stonden in vier rijen van 
zes, zodat in elk lokaal 48 kinderen 
konden zitten. Ze waren zo gemaakt 
dat elk set bestond uit anderhalf 
meubel en van een zo zware con-
structie dat ze moeilijk verplaatsbaar 
waren. Later werden deze kolossen 
vervangen door lichtere 2-zits-
banken met opklapbare zittingen, 
nog weer later door losse tafeltjes en 
stoeltjes. De vloeren waren van plan-
ken, die in de loop der jaren dermate 
krompen dat ruime naden ontston-
den en afsplinterden, hetgeen de 
hygiënische situatie niet bevorderde. 
Tegen de werkmuur waren in elk 

lokaal twee stellen, alleen verticaal 
verschuifbare, aan touwen opgehan-
gen schoolborden, bevestigd. De 
verwarming bestond uit hoge ijzeren 
kachels met mantel en verticale pijp, 
geschikt voor vaste brandstoffen. Na 
de Tweede Wereldoorlog werden 
deze vervangen door oliekachels, tot 
de centrale verwarming werd aange-
legd. Het plein voor de school was 
geheel verhard met grint; achter de 
school was geen verharding, met 
uitzondering van een smal gedeelte 
van de achteringang af, langs het 
gymnastieklokaal en de fietsenloods, 
bestaande uit straatstenen, die even-
eens aanwezig waren tussen de 
school en de woning, en thans nog 
aanwezig zijn aan de straatzijde van 
het gebouw. Om het hele terrein 
stond aan de straatzijde een houten, 
met carbolineum bestreken hekwerk. 
Het terrein achter de school was 
enerzijds groter dan thans, namelijk 
tot aan de eerste huizen, omdat de 
discotheek 'Illusion' er nog niet 
stond, maar anderzijds kleiner omdat 
het tegenwoordige grasveld en de 
schooltuin nog niet tot het school-
territorium behoorden. De laatste 
uitbreiding kwam tot stand tegelijk 
met de uitbreiding van de school van 
1978/'79. Achter de school bevond 
zich een circa één meter diepe, ge-
metselde vuilnisbak van circa 2 maal 
2 vierkante meter, half in de grond 
geplaatst en afgedekt met een houten 
deksel. Invoering van de vuilnisop-
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Bronnen: het gemeentearchief van Wisch: 
Notulen Raad en Archief Ned. Herv. Gem. 
Silvolde  

haaldienst maakte deze tenslotte 
overbodig, waarna deze bak nog 
enige tijd in gebruik is geweest als 
opbergplaats voor buitenspelmateri-
aal van de kleuterschool. Toen de 
jeugd van fietsen gebruik ging maken 
werd eerst een rijwielloods geplaatst 
van zwart metalen golfplaten, alleen 
aan de voorzijde open, later vervan-
gen door een bergplaats met alleen 
een dak van golfplaten van kunst-
stof. Bij de verbouwing/uitbreiding 
van 1978/'79 werd de tegenwoordi-
ge stalling gerealiseerd. Het gebeurde 
na de oorlog dat ten gevolge van 
verminderd leerlingenaantal een lo-
kaal leeg stond. Dit werd verhuurd 
aan de Meubelfabriek Van der Kemp 
te Silvolde, die het als opslagruimte 
voor halffabrikaten benutte. Mede-
gebruiker werd vervolgens de Stich-

ting Silvoldse Kleuterschool, dit tot 
deze school haar eigen gebouw kreeg 
aan het andere einde van de School-
straat. Het schoollokaal werd daarna 
nog enige tijd gebruikt door de Ter-
borgs Nutsbibliotheek. Ook het 
gymnastieklokaal kende medegebrui-
kers, met als belangrijkste de Gym-
nastiekvereniging 'Eendracht', die er 
vele jaren wekelijks enkele avonden 
oefende o.l.v. de heer G.H. van 
Amerongen, waarmee steeds prettige 
kontakten bestonden. Nadien ver-
huisde men naar de nieuwe Sportzaal 
'De Wiel' nabij de de Hervormde 
pastorie aan de Ulftseweg. 
 

 

Meester Heringa voor de klas,  october 1950 



 

 

 
□ De Nationale Militie 
 

Voor 1815 bestond ons leger uit 
beroepsmilitairen (huurlingen), voor-
namelijk buitenlanders. Vanaf 1815 
legde het gemeentebestuur elk jaar 
een inschrijvingsregister aan voor 
mannen die in aanmerking kwamen 
voor de 22.000-man-sterke Nationale 
Militie, het leger van ons land. 
In principe moest iedere mannelijke 
Nederlander of niet-Nederlandse 
ingezetene tussen 18 (later 19 en 20) 
en 23 jaar zich laten inschrijven. Per 
gebied moest een aantal militairen 
worden geleverd (stel 200). Op een 
vaste plaats in het district trokken de 
ingeschrevenen een nummer (loting). 
Was iemands lotnummer lager dan het 
aantal recruten dat het district moest 
leveren (in ons voorbeeld: een num-
mer lager dan 201) dan was hij inge-
loot en moest hij vijf jaar onder de 
wapenen. Was zijn lotnummer hoger 
dan het aantal te leveren recruten (in 
ons voorbeeld: 201 en hoger) dan 
was hij uitgeloot. Het aantal ingelote-
nen was afhankelijk van het aantal 
vrijwilligers. Stel dat er 200 recruten 
door het district moeten worden 
geleverd. Er melden zich 150 vrijwil-
ligers aan. In dat geval zijn de lotelin-
gen met de nummers 1 t/m 50 de 

klos. De ingelotene kon zich laten 
vervangen (remplaceren) door een vrij-
williger of een uitgelotene. Daarvoor 
werden relatief hoge bedragen be-
taald. Van dat remplaceren werd 
meestal een notariële akte opge-
maakt. Vanaf 1898 was vervanging 
(remplaceren) niet meer mogelijk. Op de 
Certificaten van de Nationale Militie wer-
den aanvankelijk lichamelijke gege-
vens vermeld: de lichaamslengte, de 
vorm van het aangezicht, de vorm 
van het voorhoofd, de kleur van de 
ogen, het haar, enz. De lengte werd 
aangegeven in ellen (= meters) en stre-
pen (= millimeters). Bij het trouwen 
moest dit Certificaat van de Nationa-
le  Mil i t ie  worden over legd 
(huwelijksbijlage). Ook al tijdens het 
Koninkrijk Holland (1806-1810) 
onder Lodewijk Napoleon en de 
inlijving van ons land bij Frankrijk 
(1810-1813) bestond er een vorm 
van dienstplicht zoals wij die hierbo-
ven hebben beschreven (militaire con-
scriptie). 
 
□ Bernardus Aalbers uit Terborg 
laat zich remplaceren (1812) 
 
In 1812 wordt Bernardus Aalbers (*17-
01-1790), zoon van de Terborgse 
koopman in sterke dranken Hendrik 
Aalbers en Elisabeth Tengbergen, 
door het lot tot de actieve dienst 
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Contracten van remplaceeringContracten van remplaceeringContracten van remplaceeringContracten van remplaceering    

door Frans Winkels te Tiel 
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opgeroepen. Bernardus vindt echter 
iemand die tegen betaling die dienst 
v o o r  h em  w i l  v e r v u l l e n 
(remplaceren). Die persoon is de 
boereknegt Johannes Hermanus Wor-
meskamp (*april 1787 te Meddeho bij 
Winterswijk), zoon van Jan Hendrik 
Wormeskamp en Berendina Gesink. 
Met hem sluit Bernardus Aalbers een 
contract van remplaceering dat op 15 
februari 1812 door Johan Balthazar 
Dericks notarieel wordt vastgelegd.  
Wormeskamp remplaceert Aalbers 

op de volgende voorwaarden: 
1.Wormeskamp ontvangt bij het 
uitmarcheren f 100,--; 
2.Als Wormeskamp de dienst zal 
hebben vervuld en met een behoor-
lijk paspoort daaruit ontslagen zal 
zijn, dan ontvangt hij f 1.400,--; 
3.Gedurende de tijd dat Wormes-
kamp als remplacent de werkelijke 
dienst dienst waarneemt, ontvangt 
hij jaarlijks - indien gewenst in vier 
delen - 4% over die f 1.400,--: f 56,--; 
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Loting 1889. Tekening van W.C. Staring . 
Een loteling staat op het punt zijn lotnummer uit een glazen kom te trekken om al 
dan niet te moeten opkomen voor de militaire dienstplicht. Achter de tafel zit de mili-
tiecommissaris. Aan de rechterkant staat het instrument om de lengte van de lotelin-
gen te meten.  



 

 

4.Als echter Wormeskamp - onver-
hoopt - zijn corps verlaat zonder de 
vereiste dienst in alles te hebben ver-
vuld, dan stoppen de betalingen en 
dient hij ook de f 100,-- terug te be-
talen. Als borgen voor deze betalingen 
treden op Hendrik Aalbers en Jan Bu-
vink. Wormeskamp heeft dit avon-
tuur overleefd en er een vrij forse 
som geld aan overgehouden. We 
treffen hem later aan op de thans 
nog bestaande boerderij Wormskamp 
in Meddo, waarvan hij met zijn echt-
genote Hendr. (Groot) Kormelink eige-
naar is (2). 
 
□ Gerrit Willem Luimes laat zich 
remplaceren (1813) 
 
In 1813 wordt de timmerman Gerrit 
Willem Luimes (*28-05-1792), wonen-
de in de Ligtenberg, zoon van Wol-
ter Luimes en Elisabeth Koenders, 
door het lot tot de actieve dienst 
opgeroepen. Hij laat zich remplace-
ren door de onder Gendringen boe-
renwerk doende Willem Goedgeluk, 
die naar zijn beste wetenschap is 
geboren te Warnsveld in het jaar 
1790 en nu woont bij de weduwe 
van Wolter Janssen. Luimes en 
Goedgeluk laten hun contract nota-
rieel vastleggen op 5 maart 1813 door 
Johan Balthazar Dericks (3).Het 
remplaceren geschiedt op de volgen-
de voorwaarden: 

1.Goedgeluk ontvangt bij het uit-
marcheren f 50,--; 

2.Als Goedgeluk de dienst zal heb-
ben vervuld, zodanig dat Luimes van 
alle verbintenissen wegens de militai-
re conscriptie zal zijn ontslagen en 
vrijgesteld, en als Goedgeluk het 
bewijs van zijn voluit gepresteerde 
dienst zal hebben geproduceerd dan 
ontvangt hij f 350,--; 

3.Gedurende de tijd dat Goedgeluk 
als remplacent de werkelijke dienst 
waarneemt, ontvangt hij jaarlijks 4% 
over die f 350,--: f 14,--; 

4.Goedgeluk ontvangt onmiddellijk 
een nieuwe pantalon van linnendoek, 
twee hembden en een paar nieuwe 
kousen; 

5.Mocht Goedgeluk gedurende de 
dienst overlijden, dan zal het bedrag 
dat Goedgeluk toekomt gelijkelijk 
worden verdeeld onder de pastoors 
van Zutphen, Terborg en Ulft voor 
zielmissen. 

 
Bronnen: 
1. Gelders Archief Arnhem toegangsnummer 
0168 invoeringsnummer 1240 akteno.17. 
2. Riek Beskers: Meddo, deel II. Meddo, 
1995 p.286. 
3. Gelders Archief Arnhem toegangsnummer 
0168 invoeringsnummer 1241 akteno.16. 

 
 
. 
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De meeste oudere mensen denken 
zo nu en dan nog wel eens even te-
rug aan hun kindertijd en jeugdjaren. 
De een heeft er hele mooie herinne-
ringen aan en koestert ze, de ander 
erg vervelende en wil er 't liefst maar 
niet meer aan denken. Trouwens, 
een combinatie van die beide is ook 
heel goed mogelijk. Zo gaat het ook 
Gonda Frank, thans Gonda Beijer-
Frank, te Terborg. De schooljaren in 
Silvolde vond ze behoorlijk saai, 
maar de tijd dat ze kamermeisje was 
op de Schuylenburg dat was nog 
eens een mooie tijd! Zouden er mis-
schien nog mensen zijn die interesse 
hebben voor haar belevenissen op 
het kasteel in die tijd? Gonda pakt de 
gemeentegids en zoekt naar zoiets 
als een oudheidkundige vereniging. 
Haar oog valt op de Oudheidkundi-
ge Werkgemeenschap Aalten-
Dinxperlo-Wisch (ADW), secretari-
aat: mevr. Jenny van Lienden te 
Varsseveld. Ze pakt de telefoon en 
vertelt een stukje van haar verhaal en 
informeert of de vereniging er mis-
schien belangstelling voor heeft. Jen-
ny van Lienden seint Old Sillevold in 
en dat brengt ons er toe om een be-
zoekje bij de dame van het telefoon-

tje te brengen en haar verhaal - met 
haar goedvinden - van a tot z vast te 
leggen. Gonda kan zich zelfs de in-
deling van het kasteel nog zo onge-
veer herinneren, ze heeft er al een 
paar tekeningen van gemaakt. Zou 
daar iemand nog echte van maken 
kunnen? We vinden Ben Vriezen te 
Bontebrug bereid om het te probe-
ren en dat leidt er toe dat hij na een 
tijdje met een stel mooie tekeningen 
en een heuse maquette van het kas-
teel aan komt zetten! En intussen 

lukt het een ander clubje een boekje 
van Gonda's verhaal te maken! 
Op donderdag 17 augustus kan onze 
voorzitter in het gemeentehuis te 
Varsseveld - in het bijzijn van de 
schrijfster - het eerste exemplaar van 
het 'Kamermeisje op kasteel Schuy-
lenburg' aan de heer Hans Alberse, 
de burgemeester van de gemeente 
Oude IJsselstreek, aanbieden. 
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Kamermeisje op kasteel Schuylen-Kamermeisje op kasteel Schuylen-Kamermeisje op kasteel Schuylen-Kamermeisje op kasteel Schuylen-
burgburgburgburg    

door de redactie 



 

 

En nadien hebben al heel wat exem-
plaren hun weg naar de leden en het 
lezerspubliek in Terborg, Silvolde, 
Ulft en Oer gevonden. Het blijkt nu 
dat er bij velen nog herinneringen 
aan het eens zo trotse Huis Schuy-
lenburg bestaan, want we kregen 
inmiddels al diverse reacties op het 
boekje binnen. 
Zo ontving de voorzitter een brief 
van Margret van Schuylenburch-
Fowler uit Tour-de-Peilz, Zwitser-
land. Mevrouw Margret Fowler is de 
weduwe van Ingolf (Ingo)van Schuy-
lenburch, geboren 15-11-1899, ge-
noemd op blz. 11 in het boekje. 

Jonkheer Ingolf en Margret hebben 
gedurende twee korte perioden op 
het kasteel gewoond. We laten haar 
brief hiernaast volgen. 
Daarnaast drukken we nog de herin-
neringen aan de Schuylenburg van 
de heren Bernard Koerentjes en Jan 
Mierlo te Silvolde af. 
 
*  Wij vinden het heel knap dat  
mevrouw Fowler nog zo goed met 
het Nederlands overweg kan. 
Daarom deze niet gecorrigeerde 
brief.  
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In het bijzijn van de schrijfster  
mevr. Beijer Frank wordt door de voorzit-
ter van ‘Old Sillevold’ het eerste exem-
plaar aangeboden aan burgemeester 
Hans Alberse.  

Op de stoep van de Schuylenburg.  
Jhr. Ingo van Schuylenburch met echtge-
note  Margret van Schuylenburch-Fowler 
en hun zoontje Derck. 



 

 

1814 a Tour-de-Peilz       28.8.’06 
 
Aan M. Eric Kunst 
Voorzitter 
‘Old Sillevold’ 
 

Ik heb met veel interes het boekje over Kasteel Schuilenburg geschreven door Gonda 
Beijer-Frank gelesen, en ook het article in de krant: ‘Een Kasteel als in een sprookje’. In het 
laatste staat:...”zij is de enige die kan nog vertellen...de andere bewoners zijn allemaal overle-
den”... Aangezien dat nog ik nog onze zoon Derck is overleden schrijf ik deze brief. 

In het boekje staat dat na de tijd dat Prins Hendrik er kwam jagen en de oorlog  
Schuilenburg is leeg gestaan. Schuilenburg is niet leeggestaan, maar was wel en waar bewoont 
door mijn man Ingo van Schuylenburch en mij, zijn Engelse vrouw, en Derck, onze zoon, 
geboren in 1938. Wij zijn getrouwd in England (maar ik was nooit schonheidskoningin!) en 
na ons huwelijksreis zijn wij op Schuilenburg ingetrokken, en zijn gebleven tot het voorjaar 
van 1940. 

Jhr. Frank en zijn Rusische vrouw, de eigenaars, woonde sinds jaaren in Wiesba-
den. Na de bezetting van Holland door de Duitsers wouden ze niet langer in Duitsland blij-
ven, en kwamen terug op Schuilenburg. Wij moesten dus het huis vrij maken. 

Gedurende de hele oorlog zijn wij, om zoo te zeggen, evacués gebleven, en hebben in 
zeven verschillende plaatsen onderdak gevonden. In de zomer 1944 kwamen wij terug op 
Schuilenburg, die toen bewoond was door de beide tantes (Oom Frank was intussen overleden), 
een dienstmeisje, een keukenmeisje en fifteen Duitsers... 

Toen in October Huize Wisch was gebombadeerd en Jhr. Richard was gedood, wij 
waren door de ondergrondse gewaarschuwd dat Schuilenburg stond op lijst om gebombardeerd 
te zijn. Wij hebben dus het huis verlaten, en hebben onderdak gevonden op boerderij Idink, 
waar wij waren zeer vriendelijk door de familie ontvangen. Daar zijn wij gebleven tot de be-
vrijding in het voorjaar. 

Drie weken voor de bevrijding Schuilenburg is gebombardeerd. Omdat in een van de 
torens een blindganger is blijven hangen kon de brandweer het niet nadern om de vlamen te 
blussen, en niets van het inhoud is geredd. Het huis stond toen leeg - zoo veel schoonheid ver-
nield voor niets... 

Nu blijft er niets over van Schuilenburg, er grooien boomen waar het huis eens 
stond, en ik vraag mij af wat er is gebeurt met all die steenen enz. van het ruïne? 

Ik hoop dat wat ik geschreven heb van interes zal zijn voor Old Sillevold - en dat 
er niet te veel vouten in zit, de Nederlandse taal heb ik in Silvolde op Schuilenburg geleert - en 
dat is nu heel erg lang geleden... 

Ik hoop ook een antwoord van U te krijgen. 
 
Ingesloten enkele photos uit die tijd 
 

H
eem

k
u
n
d
ig
e v
eren

ig
in
g
 O
ld
 S
illev
o
ld 

Kamermeisje op de Schuylenburg 

27 



 

 

H
ee
m
k
u
n
d
ig
e 
v
er
en
ig
in
g
 O
ld
 S
il
le
v
o
ld
 

Kamermeisje op de Schuylenburg 

28 

Kerstdag 1938 

Na de  
bevrijding 



 

 

Bernard Koerentjes te Silvolde 
 
Bernard werd in 1928 in Herwen en 
Aerdt geboren en groeide op in de 
omgeving van 't Molentje en de bo-
terfabriek te Silvolde. Als jongen zat 
hij veel bij melkventer Eduard Ob-
bink voor op de brik en reed hij on-
der andere ook vaak mee als Obbink 
de bewoners van de Schuilenburg 
van de nodige zuivelproducten ging 
voorzien. Ze reden door de grote 
laan van Silvolde naar 't kasteel en 
dan ervoor langs naar de keuken aan 
de zuidwestkant, de kant van Wel-
ling. Bernard bleef bij het paard en 
Eduard leverde de melk en boter 
enzovoort bij het keukenmeisje af. 
Eduard Obbink en z'n paard bezaten 
beide een flink portie temperament... 
Op de terugweg ging het ook vaak in 
draf of galop weer richting het 
Kraaienbos! 
Ook als 's winters de gracht dichtge-
vroren was trokken Bernard en z'n 
vrienden naar de Schuilenburg en 
schaatsten ze er tot laat in de middag 
rond.  
Bernard vond in 1945 z'n eerste 
baantje bij garage Ten Have aan de 
Markt. In die tijd waren er steeds 
overal grote aantallen Duitse solda-
ten ingekwartierd, onder andere ook 
op de Schuilenburg. Bij Pierik aan de 
Markt had een 'hoge' z'n intrek ge-
nomen. Die zei op zaterdag 17 maart 
tegen de gebroeders Ten Have dat 
ze de motor wel uit de bij de Schui-

lenburg geparkeerd staande auto 
mochten halen. Dat was natuurlijk 
niet tegen dovemansoren gezegd... 
Maandagmorgen trokken Henny en 
Piet ten Have en Bernard Koerentjes 
gewapend met het nodige gereed-
schap naar de Schuilenburg. Toen ze 
echter nog maar net gearriveerd wa-
ren scheerde er een Engelse jager 
over hun hoofden. 't Was kennelijk 
een verkenningsvliegtuig, want even 
later verschenen er veel meer van de 
kant van de Theetuin aan de Ulftse-
weg. Tussen Silvolde en de Schuilen-
burg doken ze nog iets meer naar 
beneden en beschoten het kasteel en 
voorbij het kasteel schoten ze het 
staartgeschut ook nog snel leeg... 
Het spreekt vanzelf dat de sleutelaars 
bij de auto de belangstelling voor het 
werk snel verloren waren; zo gauw 
mogelijk doken ze in de sloot aan de 
zuidkant van de laan... Op handen 
en voeten kropen ze richting het 
dorp... En ze werden niet geraakt, ze 
overleefden het spektakel van die 
dag! 
In die tijd bevond de familie Welling 
zich bij de familie Tiemesen op d’n 
Isselt en daadoor ontkwamen ze aan 
de beschieting! 
Bernard: "Volgens mien steet Jan 
van Mierlo nog op den foto bi’j 't 
kapotte kasteel!" 
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Jan van Mierlo te Silvolde 
 
Jan werd in 1920 in Wehl geboren. 
In 1942 verhuurde hij zich als boe-
renknecht bij boer en caféhouder 
Meijer aan de Prins Bernhardstraat 
in Silvolde. De grote bovenzaal bij 
Meijer was natuurlijk een uitgelezen 
kwartierplek voor de Duitsers en 
was dan ook  meestal wel bezet.  
 
Op zondag 17 september 1944 wa-
ren de luchtlandingen van de Engel-
sen op de Renkumse en Ginkelse 
Hei. Jan moest toen halsoverkop 
met paard en wagen een stuk of vijf-
tien militairen naar 't front in de om-
geving van Oosterbeek brengen. 
Vanwege de Engelse Jabo’s moest er 
’s nachts gereden worden en daarom 
vertrokken ze zondagavond richting 
Arnhem.  
De volgende dag daar aangekomen 
ontmoette hij er heel wat boeren met 
soortgelijke transporten. Bij Ooster-
beek was het erg gevaarlijk; een boer 
uit Hummelo bad aan één stuk het 
Onze Vader... De Duitsers zeiden 
dat de voerlui over anderhalf uur 
nieuwe orders zouden krijgen, maar 
dat leek Jan maar niks... 't Had grote 
kans dat 't paard dan in de gaarkeu-
ken zou verdwijnen... Jan maakte 
dan ook maar gauw rechtsomkeert, 
samen met de boer uit Hummelo - 
die hij eerst nog over moest halen 
om mee te gaan - en samen wisten 
ze veilig over de brug bij Wester-

voort te komen. Bij een boer aan de 
weg van Zevenaar naar Didam kre-
gen zij en de paarden onderdak voor 
de nacht. Ze kregen er goed wat te 
eten en een goed bed. Die dag hiel-
den zij zich schuil - zowel voor de 
Duitsers als de Engelse Jabo’s - en 
de volgende avond trokken ze weer 
huiswaarts, de een naar Hummelo en 
de ander naar Silvolde.  
Jan kwam op Montferland een Duit-
ser tegen die de weg vroeg naar Em-
merik. Kennelijk was hij aan zijn 
onderdeel ontsnapt en probeerde hij 
te deserteren... Jan kwam in ieder 
geval weer behouden in Silvolde aan. 
Meijer en Jan hebben de wagen toen 
uit elkaar gehaald en in de kapberg 
onder een berg stro opgeborgen ... 
en zo hadden ze vervolgens geen 
wagen meer... 
 
Op maandag 19 maart was de be-
schieting van de Schuilenburg. Hoe-
wel er geen Duitsers meer op het 
kasteel bivakkeerden bevond er zich 
nog wat wel wat uitrusting van hen, 
zoals rugzakken enzovoort. Lang 
niet alles was in vlammen opgegaan. 
De Duitsers droegen Meijer en Jan 
op die spullen naar Thee Weijers op 
d'n Iesselt te brengen. Met een lange 
kar vervoerden ze 't allemaal binnen-
door van de Schuilenburg naar Weij-
ers. De Duitsers droegen een soldaat 
de bewaking van de goederen op. 
Met z'n verrekijker zocht deze steeds 
de omgeving af.  
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Toen de bevrijders  op zaterdag 31 
maart richting Silvolde oprukten zat 
die soldaat daar natuurlijk zeer geïso-
leerd. De familie Weijers en de Duit-
se soldaat vierden samen het Paas-
feest (1 en 2 april). Op dinsdag 3 
april droeg Thee Weijers hem over 
aan de Canadezen in Ulft en zo 
overleefde hij de oorlog... In de na-
oorlogse jaren kwam hij nog enkele 
keren weer bij de familie Weijers op 
bezoek... 

Jan van Mierlo: "Jao, Bernard Koe-
rentjes hef geliek, den man links op 
de foto dat bun ik." 
 
Nu vragen wij ons natuurlijk af wie 
die andere man en dat kind zijn en 
wie de maker van deze zo histori-
sche foto is... 
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De Schuylenburg, zondag 25 mart 1945 
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Op de avond van 27 januari 1811 
houden de Borgsche Jongezellen bij Hen-
drik Braam in Terborg (1) hun teerdag, 
hun jaarlijkse feest (2). 
Daarbij zijn o.a. aanwezig Dores 
Hulzender, Jan Renssen, Peter Ste-
vens (de knecht van Jan Wieskamp), 
de knecht van Willem Wennink in de 
Ligtenberg, Arie Budding, Hermanus 
Piepers (naast ‘de Rode Leeuw’), de 
dochters van Hendrik Tangelder, 
Hendrika en Maria, en de meid van 
Wessel Bolwerk. Op die avond wor-
den alle metworsten in de wiem op de 
slaapkamer van de moeder van Hen-
drik Braam ontvreemd. De actie moet 
snel zijn uitgevoerd en de buit moet 
redelijk groot zijn geweest – nauwe-
lijks onder de kleding te verbergen -: 
bij de deur van het slaapvertrek ver-
liest een van de daders een beesten-
tong. Hendrik Braam vraagt het ge-
recht onderzoek te doen en de schul-
digen te straffen. 
 
Arie Buddink vertelt desgevraagd dat 
hij alleen gezien heeft dat Dores 
Hulsender ‘met de hoed gegooijd heeft na 
de worst’. 
Hendrika Tangelder laat niet meer 
los dan absoluut noodzakelijk is. Zij 
weet niet wie er naar de worst ge-
gooid heeft. Ze is met haar zuster 

Maria weggegaan en Hulzender en 
Manes Piepers zijn hen gevolgd. 
Haar zuster Maria laat slechts los dat 
ze wel gezien heeft dat er naar de 
worst werd gegooid maar dat ze niet 
weet wie er gooide. Jan Rensen weet 
te vertellen dat hij niet heeft gezien 
wie de worsten uit de wiem gegooid 
heeft. Hij heeft wel gezien dat Dores 
Hulzender en Manes Piepers wor-
sten hebben opgeraapt en ermee de 
deur zijn uitgegaan. Peter Stevens 
vertelt dat Theodorus Hulzender 
eerst tevergeefs naar de worsten 
heeft gegooid. Vervolgens hebben 
dezelfde Hulzender en iemand met 
een bruine jas (de zoon van Piepers) 
tegelijk met succes gegooid. Beide 
jongens en de dochters van Tangel-
der hebben de worsten gegrepen en 
zijn ermee de deur uitgelopen. 
 
Hiermee eindigt plotseling het ver-
slag in de archieven. Hoe het is afge-
lopen, weten we dus niet. Wel maakt 
het onvolledige stuk duidelijk wie de 
‘daders’ zijn en hoe een en ander 
zich heeft afgespeeld. 
 
 
 
Bronnen: 
1. Hendrik Braam woonde in Terborg, onge-
veer op de plaats waar later juwelier Braam 
was gevestigd. 
2. Gelders Archief Arnhem toegangsnummer 
0209 invoeringsnummer 359. 

KwajongensstrekenKwajongensstrekenKwajongensstrekenKwajongensstreken    

door Frans Winkels te Tiel 
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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 

33 

    
Het bestuur van Het bestuur van Het bestuur van Het bestuur van     
Old Sillevold Old Sillevold Old Sillevold Old Sillevold     

wenst u prettige wenst u prettige wenst u prettige wenst u prettige     
feestdagen feestdagen feestdagen feestdagen     

en een gezond en een gezond en een gezond en een gezond     
en gelukkig en gelukkig en gelukkig en gelukkig     

2007200720072007    



 

 

ActiviteitenkalenderActiviteitenkalenderActiviteitenkalenderActiviteitenkalender    

H
ee
m
k
u
n
d
ig
e 
v
er
en
ig
in
g
 O
ld
 S
il
le
v
o
ld
 

Old Sillevold:Old Sillevold:Old Sillevold:Old Sillevold:    

Donderdag 11 januari 2007  Soosavond  over het goed Rabelink door       
                 Theo Weening.       
Locatie:      café ‘ Centrum te Silvolde            
Aanvang:       20.00 uur. 

Dinsdag 13 februari 2007     Jaarvergadering met aansluitend een lezing door 
       Bernard Dorrestijn over de heerlijkheid en de 
       gemeente Wisch.  

Donderdag 15 maart 2007    Soosavond met een presentatie van de heer   
        Karel Migchelbrink met de titel “Sinderen,     
        een buurtschap met historie”. 

Woensdag 6 juni 2007          Zomeravond-activiteit, onderwerp is nog niet 
                 bekend. 

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

Dinsdag 16 januari 2007       De Borgh, Kerkplein te Varsseveld:              
       Um Halle hen. Lezing met filmfragmenten door 
       de heer Bennie Eenink.  

Dinsdag 13 februari 2007     De Pol, Polstraat te Aalten.      
       De Hofboeken van Bredevoort.                    
       Dialezing door de heer Henk Ruessink. 

Dinsdag 15 maart 2007        Ons Huis, M. Prinsstraat te Dinxperlo: 
       Jaarvergadering en aansluitend dialectvertel-  
       lingen. Mevr. Alie Kemink-Rougoor leest voor 
       uit eigen werk.   
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