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Op de voorpagina: het Oorlogsmonument aan de Dr. Dreesstraat te Silvolde, naar een ontwerp 
van de heer Wim van der Kemp, onthuld op 30 april 1965. 
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VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    
 
We voelen ons als bestuur en redactie wat verweesd. 
Dinsdagmorgen 23 maart is onze voorzitter Eric Kunst 
overleden. Hij had er ons wel op voorbereid, maar als 
het dan echt gebeurt, dan word je toch weer even hele-
maal op jezelf teruggeworpen. Op zaterdag 27 maart was 
de uitvaartdienst in de H. Mauritiuskerk op de Silvoldse 
Kerkenberg. Hierin werd - met o.a. een powerpoint-
presentatie - stilgestaan bij Erics leven en werk. Namens 
ons verwoordde Bernard Dorrestijn zijn verdiensten 
voor Old Sillevold en het dorp in het algemeen. Zijn 
lichaam werd ter ruste gelegd op de plek waar in het 
verleden zijn overgrootouders begraven waren, op de 
R.K. Begraafplaats aan de Prins Bernhardstraat te Silvol-
de. Zie verder bij het ‘In Memoriam Henricus Machiël 
Otto Mauritius Maria Kunst’. 
Op maandag 22 februari jl. hielden we onze 13e jaarver-
gadering in zaal Herberg Jan. Na het welkomstwoord 
van de vice-voorzitter werden de notulen van de vorige 
jaarvergadering en de verslagen van de secretaris en de 
penningmeester in vlot tempo behandeld. Bij het  punt 
bestuursverkiezing zagen Anja Arendsen en Theo 
Koolenbrander zich herkozen en traden Els Kraan-
Tangelder en Ton van der Kemp als nieuwe bestuursle-
den aan. 
Na afloop van de vergadering genoten we van de film 
van Theo van der Lee en Bart Nijman, genaamd: ’De 
Oude IJssel van bron tot monding’, een film gestoeld op 
het boek van Bart Nijman van dezelfde naam. De film 
wekte de bewondering van alle aanwezigen. 
In deze maanden herdenkt Nederland de bevrijding van 
de Duitse overheersing in het voorjaar van 1945. In het 
verleden hebben we al verschillende oorlogsverslagen 
gepubliceerd, maar we dachten er goed aan te doen ook 
nu weer een aantal ooggetuigen aan het woord te laten. 
En nog zijn lang niet alle verhalen uit de tijd - van uzelf 
of van uw ouders - vastgelegd. We roepen u dan ook op 
om daar alsnog mee aan de slag te gaan! 
 
Bestuur en redactie     
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In Memoriam In Memoriam In Memoriam In Memoriam     

Henricus Machiël Otto Mauritius Maria KunstHenricus Machiël Otto Mauritius Maria KunstHenricus Machiël Otto Mauritius Maria KunstHenricus Machiël Otto Mauritius Maria Kunst    
Hoewel Eric en ik in hetzelfde dorp opgroeiden zijn we elkaar toch heel lang 
misgelopen. Hij woonde aan de noordzijde, nog net in het dorp, ik aan de zuid-
kant in het buitengebied. Hij groeide op in een echt zakengezin, ik in een echte 
boerenfamilie. Hij verkeerde in de R.K.-sfeer van het dorp, ik in die van het gere-
formeerde. Bontebrug. Omstreeks 1990 leerden we elkaar dan toch wel kennen. 
Dat was in de kringen van Silvolds Belang. We ervoeren direct iets zeer gemeen-
schappelijks: onze liefde voor dat kleine dorpje dat Silvolde heet. Voor mij was 
dat niet zo bijzonder, ’want ik was nog nooit zo wied van huus gewest’, maar 
voor Eric lag dat heel anders; hij had immers al bijna de hele wereld gezien! Toen 
de heer Jan Jaartsveld in 2000 te kennen gaf te willen stoppen met het voorzitter-
schap van Old Sillevold, kwamen we op de gedachte om Eric te vragen of hij die 
functie van hem over wilde nemen. Hij was weliswaar geen bestuurslid, maar dat 
kon gauw veranderen. Op de jaarvergadering van 2000 bombardeerden we hem 
op één avond tot bestuurslid en voorzitter. Hij werd toen wel behoorlijk druk, 
want hij maakte ook al deel uit van de gemeenteraad van Wisch en van het be-
stuur van Silvolds Belang. Maar het lukte. Wel kreeg hij hoe langer hoe meer te 
kampen met zijn gezondheid, die hem steeds meer in de steek liet. Toen er enkele 
activiteiten terzijde geschoven moesten worden, stopte hij met de gemeenteraad 
en Silvolds Belang en bleef hij enkel nog actief voor Old Sillevold. We hebben 
dat altijd zeer gewaardeerd. Al was hij dan lichamelijk niet zo sterk, hij was geze-
gend met een scherpe en sterke geest. Onze soosavonden,  zomeractiviteiten en 
algemene vergaderingen leidde hij met verve. Hij zette powerpoint-presentaties 
op over de beide Mauritiuskerken van Silvolde en de beeltenis van de Bedrukte 
Moeder Gods van Varsseveld,  alsook van de huizen Schuilenburg en Lichten-
berg. Het monumentenbeleid en de bescherming van Rijks- en gemeentemonu-
menten vond in hem een fervent pleitbezorger, o.a. ook resulterend in zijn inzet 
voor het behoud van bijzondere grafstenen op de Silvoldse begraafplaatsen. Ook 
verzorgde hij de uitgaven ’Dagboek De Grood’, ’Kamermeisje op de 
Schuilenburg’ en ‘De Borggrevens in de Lichtenberg’ en gaf hij ons verenigings-
orgaan een geheel nieuwe - en kunstzinnige - uitvoering. Zo gaf hij inhoud aan 
zijn liefde voor Silvolde en voor de geschiedenis van datzelfde Silvolde. Dat was 
enerzijds nostalgisch bepaald, maar anderzijds zeker ook zeer toekomstgericht! 
Op dinsdag 23 maart jl. is hij in het harnas gestorven. Precies tien jaar heeft hij 
onze vereniging geleid. We zijn en blijven hem daar zeer erkentelijk voor!  
Henricus, Machiël, Otto, Mauritius, Maria Kunst blijft voortleven, hoe dan ook! 
We wensen Janny en de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het dragen 
van dit grote verlies! 

Bernard Dorrestijn 
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Eric Kunst in de Anemonekuil te Silvolde/zomeravondactiviteit 2008  



8  

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

 

Bevrijdingslied van D. van Daalen 
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Oorlogsherinneringen van de familie Oorlogsherinneringen van de familie Oorlogsherinneringen van de familie Oorlogsherinneringen van de familie     
JansenJansenJansenJansen    
wonende Bontebrug 41, Silvolde 
 
Gerda Scholl-Jansen vertelt: 

Op 10 mei 1940 was ik thuis bij mijn ouders aan de Bontebrug bij Silvolde. Toen 
het 's morgens licht werd hoorden we veel zware vliegtuigen overkomen. Ze kwa-
men uit Duitsland. Ik keek uit een bovenraam en zag soldaten die zich schuilhiel-
den langs de beek tegenover ons huis. Het waren Duitse soldaten... De oorlog 
was begonnen! 
In de loop van de oorlog gebeurde er van alles. De plaatselijke school werd door 
de Duitsers als hoofdkwartier gebruikt. De soldaten kregen een slaapplaats toege-
wezen in de meeste huizen rondom de school. We gebruikten onze kelder als 
schuilplaats bij luchtaanvallen en als de situatie gevaarlijk was sliepen daar zelfs 
mijn ouders en alle kinderen die thuis waren. Soms brachten wel 16 mensen de 
nacht in de kelder door. Mijn ouders waren de enigen in de buurt die Duits kon-
den spreken. De meeste soldaten waren best wel vriendelijk tegen ons. 
Zelfs de officieren kwamen wel eens een avond naar ons toe voor een praatje 
met mijn vader. Lange tijd na de oorlog kwamen we er achter dat mensen hier-
door dachten dat wij 'fout' waren. Sommigen dachten zelfs dat wij NSB'ers wa-
ren, spionnen voor de vijand. Verraders waren er onder de Nederlanders net zo 
goed als dat er slechte Duitsers waren. Maar er waren ook veel gewone Duitsers 
die een hekel hadden aan de oorlog en die alleen maar bevelen opvolgden omdat 
ze gedwongen werden. Mijn vader zei altijd: 'Overal zijn slechte en goede men-
sen'. 
In de winter van 1942 werkte ik op een boerderij in Drempt bij Doesburg. De 
boerin was Hanne Besselink, ze was nog familie van tante Bets die in Amsterdam 
een zuivelwinkel had. We stuurden haar daarom vaak boter en eieren, want het 
voedselgebrek was in de steden altijd het grootst. Mijn zus Tine werkte al sinds 
haar twaalfde jaar in tante Bets' zuivelwinkel. Zo nu en dan kwam ze thuis om 
haar ouders te bezoeken te Bontebrug-Silvolde. Dan nam ze altijd een voorraad 
voedsel weer mee terug naar Amsterdam, zo'n 150 kilometer. 
Op een dag kreeg ik de opdracht een koffer met eieren naar Amsterdam te bren-
gen. Ik ging met de tram van Drempt naar Dieren. In die tijd lag er nog een 
schipbrug over de IJssel tussen Doesburg en Dieren. Het was een heel strenge 
winter en de rivier was dichtgevroren. De schipbrug, bestaande uit drie gekoppel-
de schepen, was verwijderd om beschadiging door het ijs te voorkomen. Alle 
passagiers moesten over het ijs naar de overkant lopen en in de wachtende tram 
aan de andere kant stappen. Met de eieren en het gladde ijs onder mijn voeten 
kon ik bij elke stap mijn hart horen kloppen! 
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Vanaf Dieren nam ik de trein naar Arnhem, waar ik moest overstappen. Via 
Utrecht ging de trein naar Amsterdam. In de trein zaten veel Duitse soldaten, ze 
hadden zonder opgaaf van reden mijn bagage kunnen doorzoeken, en als ze de 
eieren hadden gevonden dan hadden ze mij die zeker afgepakt. Een andere angst 
was dat de trein door de geallieerden gebombardeerd zou kunnen worden... Ik 
was blij toen ik veilig in Amsterdam was aangekomen. Die nacht bleef ik slapen 
bij tante Bets en ging de volgende dag weer naar Drempt terug. In voelde me 
meer op mijn gemak nu de eieren afgeleverd waren. Die tocht over de bevroren 
rivier de IJssel zal ik nooit vergeten! 
's Nachts luisterde ik naar de grote bommenwerpers van de geallieerden, die laag 
overkwamen op weg naar Duitsland. Op een dag was ik aan het werk op het land 
vlak bij de boerderij, toen ik twee jachtvliegtuigen boven me zag, een Engels en 
een Duits toestel. Ze schoten op elkaar en het Duitse vliegtuig werd getroffen. 
Het toestel kwam naar beneden; het leek of het recht op me af kwam. Ik rende 
naar de boerderij en viel letterlijk met de deur in huis, plat op de vloer. Het vlieg-
tuig dook met de neus in een dam, ongeveer honderd meter van de boerderij. 
Toen we naar buiten kwamen konden we het toestel zelfs niet meer zien, het was 
zo hard op de grond neergekomen dat het in de modder begraven lag. Later is 
het opgegraven. 
In 1944 woonde ik in Silvolde waar ik werkte als huishoudster bij de heer Gerrit-
sen, een man die hulpbehoeftig was. Het was ongeveer drie kilometer van mijn 

Familie Jansen-Roozen te Bontebrug-Silvolde 
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ouderlijk huis aan de Bontebrug. Op een dag fietste ik naar huis toen een vracht-
wagen met Duitse soldaten mij passeerde. Ik hoorde het geluid van een gevechts-
vliegtuig en de vrachtwagen stopte. De soldaten renden naar de eenmansgaten 
die langs de weg  gegraven waren en sprongen er in. Het gebeurde vaker dat geal-
lieerde vliegtuigen Duitse vrachtwagens beschoten. Voor de zekerheid gooide ik 
mijn fiets aan de kant en sprong in een gat vlak naast hen... 
Het hele land was nog niet bevrijd, toen ik met Jan Scholl trouwde. Mijn verjaar-
dag, 25 april, werd onze huwelijksdag. De meeste familieleden woonden vlakbij 
aan de Bontebrug. Mijn man's familie woonde in Groenlo en moest ongeveer 35 
kilometer reizen. Openbaar vervoer was er niet meer en moeder Scholl, die bijna 
nooit buiten Groenlo kwam, kon niet fietsen. Dus ze liep het hele stuk! Op de 
terugweg kon ze gelukkig meerijden met een paard en wagen. Er was natuurlijk 
niets bijzonders te krijgen om te eten. Ik droeg een zwarte trouwjurk, omdat dat 
de beste jurk was die ik kon krijgen. Het was een heel eenvoudige bruiloft. 
We hebben veel ellende gezien in de oorlog. Hongerige mensen uit de steden in 
het westen, die meer dan honderd kilometer liepen met een kar of een kruiwagen 
om wat spek of wat aardappels te kopen bij de boeren. Wij hadden nog geluk dat 
we in het oosten woonden. Ik heb veel mensen gekend die iemand in hun familie 
hebben verloren, maar van onze families overleefde iedereen de oorlog. 
 
Jan Scholl vertelt: 

In mei 1940 werkte ik op de boerderij van Gerrit Jan Bisperink in Geesteren bij 
Borculo. We hoorden veel vliegtuigen overkomen en we zagen groepen mensen 
lopen over straat. De boerderij lag meer dan 200 meter van de weg af en trok 
daardoor weinig aandacht. Pas later hoorden we via de radio dat de Duitsers ons 
land overvallen hadden en dat we dus in oorlog waren... 
De eerste tijd veranderde er eigenlijk niets, niemand scheen veel aandacht te heb-
ben voor deze rustige boerenstreek. Daarom werd de boerderij een geschikte plek 
om mensen te verbergen die door de Duitsers werden gezocht. De onderduikers 
hielpen gewoon met het werk op de boerderij, maar verdwenen in hun schuil-
plaats als het niet veilig was. Sommige mensen van het verzet werden dubbel-
agenten, die deden alsof ze de kant van de Duitsers hadden gekozen, maar in 
werkelijkheid ons waarschuwden als de vijand dichtbij kwam. Een heel systeem 
van waarschuwingssignalen werd opgezet. 
Een van zulke mensen die als onderduiker op onze boerderij kwam was Bob 
Erdtsieck. Hij was jeugdwerker van het Christelijk Jongeren Verbond (CJV) te 
Amsterdam. Als alles veilig was sliep hij bij mij op de kamer. Ik had een foto van 
mijn meisje Gerda Jansen en ook een foto van haar zuster Mimi. Bob wilde haar 
ontmoeten, maar het was te gevaarlijk voor hem. Ik had vrijstelling als boeren-
knecht, dus ik kon veilig op mijn fiets van Geesteren naar de Bontebrug rijden, 
de gebruikelijke route om Gerda te zien en ik bracht Mimi mee terug. Het heeft 
Bob een tabaksbon gekost! Bob en Mimi ontmoetten elkaar in het bos achter de 
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boerderij. Ik denk dat ze zelfs al verliefd op elkaar waren voordat ze elkaar ooit 
gezien hadden. Later 'verhuisde' Bob naar de Bontebrug om dichter bij Mimi te 
zijn. 
In 1942 wilden de Duitsers meer arbeiders om loopgraven te maken in de streek 
zo dicht bij de Duitse grens. Op elke boerderij mocht een zoon of knecht blijven 
werken. Alle andere arbeidskrachten moesten zich melden voor werk voor de 
Duitsers. Bisperink had een zoon en die mocht natuurlijk blijven, dus ik moest 
gaan. Maar ik had geluk, een broer van een buurman was gestorven en liet een 
vrouw na met twee kinderen, op een boerderij in Holterhoek tussen Groenlo en 
Vreden (Duitsland). Ik kreeg een arbeidsvrijstelling om bij die weduwe op haar 
boerderij te werken. 
Zolang ik een vrijstelling als boerenknecht had kon ik gaan en staan waar ik wilde 
tijdens de weekenden. Vaak zat ik uren op de fiets om Gerda te kunnen zien. Ik 
moest uitkijken voor luchtaanvallen, maar verder waren deze tochten geen pro-
bleem. Behalve een keer toen ik langer gebleven was dan gebruikelijk. De Duit-
sers hadden een avondklok ingesteld. In Silvolde was dat tien uur 's avonds, maar 
op de terugweg kwam ik door Lichtenvoorde waar je al om acht uur binnen 
moest zijn. Ik had de pech dat ik aangehouden werd en opgesloten in de cel van 
het gemeentehuis. De volgende morgen lieten ze me gaan. 

Sommige weekenden ging ik 
naar mijn moeder in Groen-
lo. Dat was een stuk dichter 
bij de boerderij waar ik 
werkte. Enkele Duitse sol-
daten waren bij mijn moe-
der ingekwartierd. Daar 
ontmoette ik Fritz. Hij was 
de beste Duitser die ik ooit 
ben tegengekomen. Zijn 
volledige naam was Frie-
drich Hess en hij kwam uit 
Keulen. Hij sliep in mijn 
bed en als ik thuis was deel-
den wij mijn oude bed. Ik 
wenste dat ik zo'n broer 
had. Hij bracht altijd wat 
eten mee voor het gezin. Hij 
rookte niet, maar spaarde 
zijn voorraad sigaretten en 
ruilde die voor brood. Soms 
escorteerde hij mijn zuster 
Christien of mij als we uit 

Huis familie Jansen te Bontebrug-Silvolde 
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wilden gaan na spertijd. 
Toen ik tegen het eind van de oorlog een vrije zondag thuis was hoorden we dat 
Fritz orders kreeg om met zijn legeronderdeel naar Arnhem te vertrekken, om de 
brug tegen de optrekkende geallieerden te verdedigen. Voordat hij vertrok vroeg 
hij of er niemand in de woonkamer wilde komen voor hij vertrokken was. Zijn 
laatste woorden waren: 'Viel Glück in das Leben, wenn du verheiratet bist mit 
deine liebe Frau.' Daarna vonden we in de woonkamer voor ons allemaal een 
cadeautje. Na de oorlog heb ik nog contact met hem gezocht, maar zonder suc-
ces... 
In 1944 was ik boerenknecht bij Rika Klumpers in de Holterhoek. Haar zoon 
werd 16 jaar, dus moest ik vertrekken omdat ik geen meer arbeidsvergunning 
meer had. Op de boerderij van Rika Klumpers waren al enkele vluchtelingen 
verborgen, waaronder enkele Joden, dus bleef ik op de boerderij werken, maar 
moest ik me schuilhouden als er Duitsers of niet te vertrouwen Nederlanders in 
de buurt waren. 
Een Joods gezin had een schuilplaats onder een oude hut in het bos, ver van de 
boerderij. Onder de vloer was een keldertje gegraven, dat van de binnenkant af-
gesloten kon worden. Het gat was niet eens groot genoeg om rechtop in te kun-
nen staan en was alleen bedoeld om korte tijd te gebruiken. 
Behalve ikzelf waren op de boerderij twee onderduikers die niet voor de Duitsers 
wilden werken. Dat waren Gerhard Kuiper uit Enschede‚ en Jan Geurink uit Aal-
ten, die later naar Australië emigreerde. We bleven behoorlijk dicht bij de boerde-
rij zodat we gemakkelijk konden verdwijnen in de schuur en de stallen en ons in 
het hooi konden verstoppen. Later werden de Duitsers argwanend. Ze zeiden dat 
ze terug zouden komen om de hele boerderij nauwkeurig te  onderzoeken en als 
er iemand gevonden zou worden, dan zouden de weduwe en de kinderen dood-
geschoten en boerderij in brand gestoken worden. 
Het Joodse gezin bleef in zijn kelder. We brachten hen zo nu en dan eten. We 
wisten dat zij ter plekke doodgeschoten zouden worden als ze gevonden werden, 
maar wij hadden een goede kans om te overleven, want ze (de Duitsers) wilden 
graag mannen die konden werken. 
Ongeveer een week later zagen we hen komen: een groep Nederlanders die niet 
te vertrouwen was. Eén van hen kende ik, voor de oorlog had ik zelfs met hem 
gekaart. Ze waren gewapend en zagen er gevaarlijk uit. We wisten wat we moes-
ten doen: met z'n drieën renden we weg van  de boerderij waar ze ons goed kon-
den zien. De list werkte, ze kwamen ons achterna en hebben daarna de boerderij 
niet meer doorzocht. Ze schoten op ons, maar gelukkig werd niemand getroffen. 
Toen gaven we ons over. We werden naar Meddo gebracht, waar in de school het 
Duitse hoofdkwartier was. Ze sloten ons op op de zolder en gaven ons alle drie 
een strozak om op te slapen. Het was ijskoud, het was in december. We hadden 
warme winterjassen, maar die hadden we beneden in moeten leveren. De volgen-
de dag werden we naar Eibergen gebracht, waar we beter behandeld werden, daar 
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kregen we tenminste een bed en wat te eten. De dag daarop brachten ze ons naar 
Vreden in Duitsland, waar we in een school konden slapen. Elke dag moesten we 
loopgraven maken langs de grens aan de Duitse kant. Ze dachten dat ze die nodig 
zouden hebben, als ze gedwongen zouden worden zich terug  te trekken naar hun 
eigen land. Gelukkig hoefde ik hier maar drie dagen te werken, want toen was het 
Kerst en mochten we enkele dagen naar huis. Ik ben daarna niet meer terugge-
gaan. 
Voor de Kerst ging ik naar Gerda Jansen, mijn vriendin. Haar ouders woonden 
aan de Bontebrug bij Silvolde. Haar vader en twee toekomstige zwagers, Gerrit te 
Ronde en Bob Erdtsieck, moesten ook met een groep in deze buurt loopgraven 
maken. Omdat ik niet wist waar ik nu nog kon onderduiken ging ik met hen mee. 
We moesten twee weken werken en hadden dan een week vrij. Dit deden we tot 
maart 1945. We werkten zo langzaam als we maar konden. Als de opzichter keek 
groeven we een gat en als hij niet keek gooiden we het weer dicht... 
De laatste tijd van onze graafwerkzaamheden moesten we eenmansgaten graven 
langs de weg van Terborg naar Varsseveld. Deze gaten waren groot genoeg om in 
te schuilen bij een luchtaanval en werden op zekere afstanden van elkaar gegra-
ven. De ploeg stond onder leiding van Duitse soldaten. 
Op een morgen waren ze erg zenuwachtig en even later zeiden ze ons dat we 
gewoon moesten doorwerken als ze afwezig waren. Toen gingen ze weg en we 
hoorden van andere mensen dat de geallieerden dichtbij kwamen. We lieten ons 
gereedschap vallen en probeerden naar huis te komen. We dachten dat het niet 
veilig zou zijn als ze  ons op de weg zouden zien, omdat de geallieerden uit zou-
den kijken naar vluchtende Duitsers. We lieten onze fietsen bij de dichtstbijzijnde 
boerderij achter en renden dwars door de velden. We splitsten ons in kleine 
groepjes om niet gezien te worden. Eerst waren we met z'n drieën, maar nader-
hand liep ik nog alleen verder onder de bomen langs de sloot. Ik ging naar Silvol-
de naar het huis van Gerritsen waar ik wist dat Gerda zou zijn. We schuilden in 
de kelder, samen met een echtpaar uit Groessen dat ondergedoken was. De fami-
lie Gries, onze buren, was gevlucht omdat hun huis precies in de vuurlinie lag 
tussen de Duitsers en de naderende geallieerden. De volgende dag was het Goede 
Vrijdag... 
Silvolde, Goede Vrijdag 1945. De straat was vol mensen die feest vierden met 
brood, snoepgoed en sigaretten, die werden uitgedeeld door de Canadezen. Uit 
de richting van Terborg kwam een Duitse granaat die op een veld dichtbij explo-
deerde. Voordat je tot drie kon tellen was er niemand meer op straat. Op de Bo-
terweg reden twee Duitsers op de fiets. De één gaf zich over aan de Canadezen, 
de ander niet, hij werd doodgeschoten... 
 
Bob Erdtsieck vertelt: 

Een poos zat ik ondergedoken in de Achterhoek, om te voorkomen dat ik voor 
de Duitsers zou moeten werken, maar ze dreigden tien gijzelaars dood te schieten 
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als er niemand op kwam dagen. Dus meldde ik mij voor het werk. Eigenlijk was 
dat zo slecht nog niet, want we hoefden er niet ver voor te gaan en konden  
's avonds weer naar huis gaan. Na twee weken werken kregen we een verlofpas 
voor een week vrij. Soms gebruikte ik mijn verlofpas om een voedselpakket naar 
Amsterdam naar mijn ouders te brengen. We hadden geen vetpot, maar op de 
meeste boerderijen konden we nog roggebrood, worst en eieren kopen. Op een 
keer reed ik naar Amsterdam op een fiets met een mand voorop en de luxe van 
een luchtband. De achterband was massief (een reep autoband). Ik reed door 
Doesburg, Arnhem en Utrecht. 
Ik was een gezonde jongeman en de tocht van ongeveer 150 kilometer was niet 
zwaar voor mij. De weg van Arnhem naar Oosterbeek was eng. Daar woonde 
niemand meer, daar hadden ze heel zwaar gevochten met de Slag om Arnhem. 
Veel huizen waren verlaten met de deuren open. Winkelruiten waren kapot en de 
etalages leeggeroofd. Ik was blij dat ik er voorbij was. 
De nacht bracht ik met nog tien andere reizigers door op een boerderij. We slie-
pen in de schuur. De bewoners waren blij dat ik m'n eigen eten bij me had. Ik 
sliep vlak naast m'n fiets en m'n mand, dat waren kostbare bezittingen in die da-
gen! De volgende dag bereikte ik Amsterdam en natuurlijk waren mijn ouders 
ontzettend blij met het voedsel. 
Ik voelde me helemaal niet op m'n gemak in de grote stad en ik wilde zo snel 
mogelijk teruggaan. Toch verheugde ik me niet erg op die lange terugreis. Iemand 
vertelde me dat goederentreinen die 's nachts gingen soms passagiers die een pas 
hadden meenamen. Ik nam de gok en zei tegen de Duitse commandant dat mijn 
fiets 'kaput' was. Tot mijn verwondering was dat geen probleem. Ik moest  
's avonds om zes uur op het Centraal Station zijn. 
Het station zag er erg verlaten uit, behalve dan een lange goederentrein met ach-
teraan een personenwagon, compleet met luchtafweergeschut. Met mijn fiets 
mocht ik instappen. Het was een lange reis, niet sneller dan 30 kilometer per uur. 
Op elk station stond de trein zeker wel een half uur stil. We kwamen door Hil-
versum en Baarn en 's nachts om twaalf uur stond ik op het perron in Utrecht 
om over te stappen. Het was pikkedonker en we hoorden vliegtuigen in de lucht. 
Plotseling realiseerde ik me hoeveel risico ik bij dit avontuur liep. De geallieerden 
bombardeerden vaak treinen en stations en misschien zouden de rails opgeblazen 
worden door een verzetsgroep. Maar de trein kwam het station binnen en we 
moesten in de goederenwagon instappen. Geen personenwagon bij deze trein. 
Omdat er overdag heel weinig treinen reden in deze fase van de oorlog waren er 
veel mensen die van deze nachtdienst gebruik maakten. De trein was behoorlijk 
vol. Weer hetzelfde liedje, een lange reis met lange stops. We wisten echt niet 
waar we waren, totdat de deuren de volgende dag werden geopend. De trein zou 
pas de volgende dag verder gaan. Ik was opgelucht toen ik ontdekte dat we in 
Zutphen waren, 30 kilometer van huis. Mensen die naar het noorden moesten 
waren erg teleurgesteld. Ik stapte op m'n fiets en reed naar huis. Dat was de laats-
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te keer dat ik die reis maakte, want spoedig daarna hielden de Duitsers alle men-
sen aan die de IJssel over wilden steken. 
 
Willy (Bill) Jansen vertelt (vanuit Australië): 

Ik was bijna zeven jaar oud toen het Duitse leger ons rustige dorp binnenviel. Ik 
klom naar de zolder en keek door het dakraam naar het oosten en zag honderden 
soldaten over de weiden vanaf Dinxperlo komen. Het was voor mij een opwin-
dende gebeurtenis, we hadden die dag natuurlijk geen school. 
We zaten samen pannenkoeken te eten in de keuken, met de deur open en pa zat 
zoals gewoonlijk in zijn stoel met de rug naar de deur. Ik zat tegenover hem en 
zag over zijn schouder een Duitse officier met ongeveer zes soldaten op de bank 
op het schoolplein zitten. De officier keek naar ons met een verrekijker. Dit ver-
telde ik pa en hij draaide zich om om te kijken. Hij zei dat ik dat goed gezien had, 
maar hij bedoelde dat hij mij nieuwsgierig vond. De Duitsers moeten die pannen-
koeken in onze monden hebben zien verdwijnen, want na een poosje stonden ze 
op, kropen door ons gat in het schoolhek en kwamen langs ons tuinpad. Dit zei 
ik tegen mijn vader en toen hij zich omdraaide stonden ze bij de keukendeur. 
Als bij toeval moesten ze uitgerekend komen bij het enige huis in de straat waar-
van de bewoners vloeiend Duits konden spreken. De officier vroeg pa of de 
'Hausfrau' voor hen tegen betaling wat pannenkoeken wilde bakken. Pa vroeg het 
ma en Mimi en zij zeiden dat dat geregeld kon worden en alle kinderen werden 
uit de keuken weggestuurd. De Duitsers zetten hun rugzakken tegen de muur en 
gingen in de rij bij de deur staan, maar pa stond in de deuropening en zei tegen 
de officier: 'De oorlog zal hier niet over de drempel komen, laat alstublieft uw 
geweren buiten!' Toen vroeg de officier om een keukenstoel die hij buiten neer-
zette in de hoek onder het keukenraam. Hij beval een van de soldaten daar op te 
gaan zitten en op de geweren te passen die achter hem werden neergezet. Toen 
stapten ze netjes op een rij naar binnen en gingen aan de keukentafel zitten. 
Pa zat op zijn eigen plek en herinnerde hen aan onze gewoonte eerst te bidden 
voor het eten. Ik kan me niet meer herinneren of hij het gebed in het Nederlands 
of het Duits uitsprak. De buren keken ondertussen over de schutting naar alles 
wat hier gebeurde. Zonder twijfel ging de roddel door de buurt dat wij vrienden 
van de Duitsers waren, maar het gedrag van mijn ouders tegenover de Duitsers 
was onschuldig en menselijk. Ze waren christenmensen die handelden naar de 
Bijbelse woorden: 'Als uw vijand honger heeft, geef hem te eten'. 
 
Aan het eind van de oorlog was ik bijna 12 jaar en ik stond bekend als de bonte 
hond. Omdat ik vaak teksten uit het Oude Testament citeerde hadden ze me de 
bijnaam 'Mozes' gegeven. Meer dan eens in de oorlog werden Duitse soldaten 
overal in de buurt in huizen ingekwartierd. In 1945 'bewoonden' drie soldaten de 
slaapkamer van mijn ouders; m'n ouders sliepen beneden in de voorkamer. 
Het waren een laarzenmaker, een kleermaker en een bediende. Ik kreeg wat van 
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hun oude uniformen en een Duitse helm. Samen met mijn vrienden Theo Lie-
brand, Gerrit Vriezen en Johan Heusinkveld maakte ik geweren van stukken hout 
en ijzerdraad en marcheerden we in het gelid richting Boland. Toen we bij de 
populieren waren dook vanuit de lucht een jachtvliegtuig op ons neer, een gealli-
eerde Spitfire. We moesten snel in de sloot langs de weg springen. De piloot 
draaide om en liet zijn vliegtuig ‘schommelen’, daarmee beduidend dat hij ge-
merkt had dat we kinderen waren. Dat ging nog maar net goed!... 
 
De eerste Canadezen kwamen van de kant van Dinxperlo. Het waren de stoot-
troepen die de weg moesten banen. De bezettingstroepen kwamen later. In de 
oorlog hadden de Duitsers de huizen met een van de buitenkant toegankelijke 
schuilkelder gemerkt met een grote letter K. Zo ook bij ons. In geval van een 
luchtaanval vluchtten ze daar naar binnen! In verscheidene huizen schuilden nu 
Duitse soldaten in deze kelders om onderwijl te proberen de Canadese tanks te 
beschieten met antitankwapens. 
Al spoedig gingen de Canadezen schieten op iedereen die maar bewoog in de 
buurt van die letter K. Toen zij onze buurt naderden was één van de eerste hui-
zen die ze zagen de boerderij van de familie Heersink. Vader Heersink en zijn 
zoons keken uit het kelderraam en toen ze de Canadezen zagen begonnen ze te 
zwaaien... De Canadezen zagen die beweging vlak bij het kelderraam en vuurden 
een granaat af die in het kelderraam terecht kwam... 
Zoon Johan Heersink werd door een stuk baksteen aan de slaap getroffen. Er 
was nauwelijks iets van een wond te zien, maar hij was op slag dood. Vader Heer-
sink had een grote wond van zijn wang tot in zijn hals. Zoon Wim werd tijdelijk 
blind door het rondvliegende stof. Hij rende over het veld naar buurman Boland, 
die een schuilkelder voor zijn huis had. In de sloot langs de weg zat een Duitse 
soldaat weggedoken voor de Canadese tanks die net gepasseerd waren. Wim ver-
telde ons later dat hij niet kon zien waar hij naar toe ging, toen iemand hem bij 
zijn arm pakte en de weg hielp oversteken... Hij sprak Duits... 
Kort daarna kwam een Duitse soldaat bij ons aan de deur. Hij had het over een 
blinde man en een kapotgeschoten boerderij, maar hij vertelde het zo vaag en 
verward dat er niet veel van te begrijpen viel. Papa was heel ongerust over het feit 
dat een gewapende Duitser bij ons voor de deur stond, terwijl er elk moment 
meer Canadezen aan konden komen. Ze zouden het huis platgeschoten hebben. 
Papa liet de soldaat snel naar binnen en om hem te kalmeren vroeg hij mama thee 
te zetten. Ik zat bij de kelderdeur. Ik moest in de kelder blijven, maar ik was een 
nieuwsgierig kind. 
Papa hoorde dat de soldaat uit het Ruhrgebied kwam. Hij haalde wat foto's uit 
zijn zak om te laten zien. Voor de zekerheid nam papa hem zijn wapens af en 
legde die op de grond. Hij vroeg mama om het fotoalbum van Mühlheim a/d 
Ruhr, waar zij vroeger woonden, te halen. Mama zat met de soldaat onder aan de 
trap. Hij keek met veel belangstelling naar de foto's, omdat hij sommige mensen 
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uit Mühlheim herkende. Ik zat nog steeds bij de kelderdeur, met mijn voeten op 
de eerste tree. Bob kwam langs me heen met de Panzerfaust en Johan en Ben 
met de munitie en de granaten. Zij verstopten die in het varkenshok onder het 
stro... 
Kort daarna kwamen er meer tanks uit de richting Dinxperlo. Pa zei tegen de 
soldaat: 'Doe je helm af en geef jezelf over.' De Duitser zei dat hij versterking van 
de Duitsers verwachtte en hij dacht dat het Duitse tanks waren. Pa schoof het 
gordijn voor het kleine raampje van de voordeur aan de kant, keek naar buiten en 
zei: 'De eerste keer dat ik een Duitser tank gezien heb met een esdoornblad op de 
voorkant!' Toen zocht de soldaat naar zijn wapens. Pa zei: 'Je bent ontwapend, als 
je problemen wilt hebben  zijn hier genoeg mannen om met je af te rekenen'. Hij 
antwoordde: 'Jetzt is es verloren.' Maar hij wilde zich niet overgeven; hij vroeg of 
hij zich ergens zou mogen verbergen. Hij werd toen naar de zolder gebracht en 
bleef daar tot het donker werd. 
Toen alles weer rustig was, ging ik naar de wc. Van daaruit hoorde ik roepen om 
hulp. We hoorden dat vader Heersink en Johan Heersink bekneld zaten in het 
puin van hun kelder. Pa, Gerrit en Johan zochten naar breekijzers en hamers en 
renden naar de overkant van de straat. Toen zag ik Bob achter hen aan rennen 
met een schoffel. Ondanks alles wat er gebeurde moest ik lachen. Om Bob zo te 
zien rennen met zijn o-benen was altijd grappig. Maar wat dacht hij te gaan doen 
met zijn schoffel? Uiteindelijk lukte het hen vader Heersink en het lichaam van 
Johan Heersink uit het puin te halen. Vader Heersink had een grote wond aan de 
hals, hij had medische hulp nodig. Het hoofd van de school was door de Duitsers 
aangewezen als Eerste Hulppost, misschien kon hij helpen? Maar hij weigerde te 
komen, het was hem te gevaarlijk. Wel mochten we zijn EHBO-trommel gebrui-
ken, dus verbonden ze vader Heersink zo goed als ze konden. Het lichaam van 
Johan Heersink werd in een van de slaapkamers gelegd, waar het gezin zich 
rondom hem verzamelde. Pa en de anderen kwamen weer naar huis en vertelden 
wat er gebeurd was. We waren allemaal van streek. Pa vertelde ons ook dat Wim 
nog steeds niet goed kon zien en hoe een Duitse soldaat hem geholpen had. Nu 
snapten we wat de soldaat had verteld over die blinde man. We hadden goed 
gedaan door hem een schuilplaats op zolder te geven. 
Nog meer Canadese tanks kwamen voorbij en we moesten weer de kelder in. De 
bezettende troepen namen het Duitse hoofdkwartier in de school over. Ik ben 
altijd al een nieuwsgierige jongen geweest en daarom wilde ik weten wat er alle-
maal gaande was en ik kroop stiekem uit de kelder. Ik stond bij het keukenraam 
en keek naar de school toen pa mij zag en mij snel weer naar de kelder haalde. 
We waren nog maar net bij de kelderdeur toen we een explosie hoorden. Later 
bleek dat enkele Canadese tanks, die tussen de kerk en de pastorie stonden, wer-
den geraakt door mortiergranaten die werden afgeschoten uit de bunker bij de 
Stroes, een beek ongeveer een halve kilometer van ons huis. Granaatscherven 
vlogen overal in het rond, ook rond het nu kapotte keukenraam. Ik had dood 
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kunnen zijn, als ik daar tien seconden langer was blijven staan..... 
Een deel van ons dak was ook kapot. De Duitse soldaat kwam naar beneden en 
vroeg of hij in de kelder mocht komen. Hij zat naast Bob. We vertelden hem dat 
de blinde man het goed maakte, maar dat zijn vader gewond en zijn broer dood 
was... Na een poosje viel hij in slaap met zijn hoofd op Bobs knie. Toen het don-
ker was maakten we hem wakker. Hij kreeg iets te eten en pa gaf hem een fiets. 
We behielden zijn wapens. We vertelden hem waar de bunker was en hoe hij naar 
Duitsland kon komen. We hopen dat hij het heeft gehaald... 
 
Ben Jansen vertelt (vanuit Australië): 

Eerst een anekdote van internationaal formaat, nogal grappig vind ik zelf. Vlak 
voor de Duitse capitulatie strooide de RAF pamfletten uit om de Duitsers te be-
wegen zich zonder veel poespas over te geven, om levens te redden. In het pam-
flet stond o.m.: 'Hände hoch heben und Taschentuch schwencken.' Eén van de 
pamfletten werd opgeraapt door een Russische krijgsgevangene, wiens taak het 
was aardappels te schillen voor de Duitsers die in de school ingekwartierd waren. 
Hij kwam naar mij toe om me te vragen het pamflet voor hem te vertalen, wat ik 
toentertijd onmogelijk kon. Het grappige van het voorval is: hier is een Russische 
gevangene, die een Nederlandse jongen vraagt een Duits pamflet te vertalen, dat 
gedropt is door een Engelse piloot! 
Nu een verhaal van de dag van de bevrijding. Vraag me niet naar de precieze 
datum of de namen van sommige personen die het betreft, dat is, denk ik, toch 
niet belangrijk. Het was een mooie zonnige dag in maart/april, maar toch nog erg 
koud. Brugwachter Verdonk (niet zijn echte naam) te Ulft had mijn vader ge-
vraagd het dak van zijn huis te repareren. Dat dak was zwaar beschadigd bij het 
opblazen van de brug over de Oude IJssel. De Duitsers hadden zich misrekend 
met het tijdstip en de knop een paar weken te vroeg ingedrukt. 
Het hotel aan de overkant van de rivier was zelfs nog meer beschadigd dan het 
huis van de brugwachter, want het hotel lag direct naast de rivier. Verdonk had 
toestemming om dakpannen van het hotel te gebruiken voor zijn eigen huis. Ik 
denk dat het vrijdag was en mijn vader had besloten zijn twee oudste zonen mee 
te nemen om hem te helpen. Johan die 22 jaar was en ik, toen 15. Omdat de brug 
verwoest was, gebruikten we Verdonks boot om de dakpannen naar deze kant 
van de rivier te brengen. We hoorden gevechtsvliegtuigen in de lucht, maar be-
steedden daar weinig aandacht aan, omdat dit niet ongewoon was. 
Johan zat op het hoteldak, ik stond op de ladder en papa stapelde de pannen op 
de rivieroever, toen we hem hoorden discussiëren met een paar zwaarbewapende 
Duitsers. Ze hadden onze boot genomen en voeren er met midden op de rivier. 
Met geen mogelijkheid waren ze er toe te bewegen er afstand van te doen of zelfs 
maar ons te helpen terug te komen naar onze kant van de rivier. Vanaf dat mo-
ment werd er geschoten, de gevechtsvliegtuigen werden steeds agressiever en 
schoten op Duitse stellingen. We konden echt niet meer verder gaan met het 
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werk. Papa kwam toen op het idee onze ladder te gebruiken om over de puinho-
pen van de brug naar de overkant te klimmen en zo te proberen naar huis te ko-
men. Dus pakten we de ladder en liepen om het hotel heen naar de brug, waar we 
het vreemdste zagen wat ik ooit gezien heb. Daar kwam een Nederlander aan die 
een kruiwagen duwde met daarop een Duitse soldaat met een grote wond aan 
zijn been. Die richtte een revolver op de arme Nederlander om hem te dwingen 
de kruiwagen te duwen. Blijkbaar wilde hij bij zijn kameraden op de rivier zijn. 
Wij liepen naar de ruïne van de brug. Een deel van het brugdek was onder het 
water verdwenen, waardoor een gat van ongeveer zes meter was ontstaan, waar 
het water angstaanjagend doorheen stroomde. We kwamen er achter dat het niet 
makkelijk was om een stroom van zes meter over te steken met een ladder van 
5½ meter en onder het oog van gewapende Duitsers. We probeerden het door de 
ladder rechtop te houden en dan over het gat te laten vallen, maar elke keer werd 
het andere eind van de ladder door de stroom meegenomen. Onderwijl verscheen 
aan de overkant een van mijn zwagers, die schreeuwde dat we naar huis moesten 
komen, omdat de Canadese tanks onderweg waren. 
Vraag me niet meer welke zwager, daar kun je niets aan doen als je zeven zusters 
hebt! Als ik het me goed herinner was het Bob Erdtsieck of Gerrit te Ronde. We 
haalden hem over om over de puinhoop aan de andere kant te klimmen en de 
ladder te grijpen zodat die niet meer weg kon drijven. Dat lukte hem. Van papa 
moest ik, omdat ik de jongste was, als eerste naar de overkant kruipen. Met mijn 
hart in mijn keel, steeds een blik werpend op de Duitsers, die op de gevechts-
vliegtuigen schoten, bereikte ik de overkant en prompt sprong ik aan de verkeer-
de kant van de ladder. Ik had net zo goed naar de overkant kunnen zwemmen... 
Achter mij volgden Johan en papa, die alleen hun voeten nat kregen. Nadat we 
langs de resten van de brug geklauterd waren, werden we geconfronteerd met een 
kwade Duitser  met een machinegeweer. Hij richtte dat op mijn broer Johan en 
dwong hem weer naar beneden te gaan en de ladder vrij te maken, die was blijven 
haken aan een stuk betonijzer en dwars in de rivier lag, als een klein bruggetje. 
Johan deed wat hem gezegd werd en gaf de ladder een flinke trap. Dat was het 
laatste wat we er van gezien hebben, misschien zal hij zijn weg naar de zee gevon-
den hebben... 
Vanaf dat moment was het op handen en voeten en knieën, geweervuur en vlieg-
tuigen vermijdend, proberen de kilometer naar ons huis aan de Bontebrug te 
komen. De Bontebrug is een buurt en te klein om een dorp te heten. We verna-
men dat de munitiewagen, die geparkeerd stond bij de kerk, getroffen was door 
een granaat. Geen wonder dat zowel de kerk als de pastorie en het aangrenzende 
huis van de familie Oberink in lichtelaaie stonden toen ik thuis kwam. Brandweer 
was er niet en niemand zou het in zijn hoofd halen op dit moment te helpen, dus 
brandde het geheel tot de grond toe af. Tegen de tijd dat we thuis kwamen, werd 
nog steeds hevig gevochten en papa verspilde geen tijd. Hij stuurde ons meteen 
naar de kelder, die al volgepakt zat met mama, broers, zusters en zwagers. Dit 
was een angstig maar niettemin spannend hoofdstuk van mijn leven! 



21  

H
eem

k
u
n
d
ig
e v
eren

ig
in
g
 O
ld
 S
illev
o
ld 

 

Co Jansen vertelt: 

Toen het oorlog werd was ik pas drie jaar oud, dus kan ik mij van de eerste jaren 
weinig herinneren. Ik groeide op met Duitse soldaten in huis. Ze gingen goed 
met me om; als een klein meisje met rood krullend haar was ik nogal populair. 
Als het veilig was zat ik op hun knie en kletste met hen in de altijd druk bezette 
huiskamer. Soms gaven ze me chocolade. Ik was me van geen gevaar bewust en 
voor mij was het een nogal onbezorgde kindertijd. 
Als het niet veilig was moesten we in de kelder blijven. Daar sliepen we dan ook 
allemaal, behalve de oudere jongens, die boven sliepen, als hun bed tenminste 
niet door soldaten bezet was. De kelder was bestemd om eten te bewaren, maar 
het is verbazingwekkend hoeveel mensen erin passen. De drie jongste kinderen, 
Willy, Henk en ik, sliepen in de lege spekkuip. De oudste meisjes sliepen boven 
op de aardappels. Ik denk dat het Mimi was, die eens haar hoofd stootte tegen de 
steun van een plank boven haar. Ze had een flinke hoofdwond. Op grondhoogte 
zat een raampje dat papa kleiner gemaakt had om de kou tegen te houden, maar 
daarna moest hij het weer groter maken, omdat in geval van nood sommige van 
mijn oudere zusters er niet door konden. 
Op een dag kreeg ik een nieuwe rood-groene trui. Ik denk dat mijn grootmoeder 
die gebreid had. Mama had hem weggelegd en beloofd dat ik hem op zondag aan 
mocht. Maar op die zondag werd er in de buurt hevig gevochten. Ik voelde me 
zwaar beledigd omdat ik mijn trui niet mocht dragen. Mama had hem in haar 
slaapkamer naast de woonkamer in de kast gelegd, maar ze zei dat het te gevaar-
lijk was om hem te halen. 
De oudere jongens hadden een keer een veldtelefoon te pakken gekregen. Ze 
praatten erdoor met de jongens van Hammink. Ik dacht dat ze konden toveren, 
omdat ze elkaar konden verstaan, terwijl ze minstens een halve kilometer van 
elkaar verwijderd waren. 
Toen ik zes was ging ik naar school. In rustiger tijden werd les gegeven in het 
zaaltje achter de kerk. Onze school was bezet door Duitse soldaten. Op een dag 
hielp ik mijn moeder in de keuken met afdrogen. Plotseling deed ze haar handen 
voor haar ogen en riep: 'Oh, daar gaat er weer een!' Een soldaat die zich schuil-
hield in een eenmansgat tussen ons huis en de buren werd door een kogel getrof-
fen. Gelukkig was ik te klein om door het raam boven het aanrecht te kijken... De 
zwager die Pa, Johan en Ben ging halen, toen ze bij de brug waren, was Gerrit te 
Ronde; ik herinner mij dat hij mij later het verhaal heeft verteld. Dat de kerk in 
brand stond, heb ik gezien door het keukenraam. Ik zag dat de toren instortte. 
Ik stond achter papa toen er hard op de voordeur geslagen werd. Toen pa de 
deur opende stormde een Duitse soldaat naar binnen met een Pantzerfaust, een 
antitankgranaat in zijn hand. Papa nam hem die af. Ik weet niet wat er toen ge-
beurde, maar heel snel daarna kwamen de Canadese tanks. Mijn zus Rina en haar 
vriend Gerrit te Ronde gingen weg naar zijn ouderlijk huis. Gerrit vertelde mij 
later dat ze na een paar honderd meter lopen moesten rennen om te schuilen in 
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de kelder van meester Westerveld, naast de school. Het Canadese leger nam de 
school over en een paar Duitse soldaten waren nog binnen. Na een poosje was 
alles rustig en Gerrit zag op het schoolplein een rij Duitse soldaten staan met hun 
gezicht naar de muur. Ze waren onbewapend. 
Niet lang daarna kwamen ook nog enkele van mijn oudere broers naar de school 
om te zien wat er gebeurd was. Ze stonden bekend als nieuwsgierige kinderen en 
met Gerrit gingen ze de lege school binnen. Ze vonden repen chocola en een 
groot stuk ham, dat ze in een witte regenjas wikkelden en mee naar huis namen. 
Terwijl de Canadezen het Duitse hoofdkwartier overnamen gingen onze jongens 
er met de ham vandoor! 
Later op die dag zat de Duitse soldaat nog steeds in onze kelder, terwijl de Tom-
mies in de kamer zaten. Ik weet niet of het Engelsen of Canadezen waren, we 
noemden iedereen die Engels sprak een Tommy. Ik was bij hen net zo populair 
als bij de Duitsers. 
De Duitse soldaat zou door de kamer moeten gaan om te ontsnappen. Mijn 
broer Gerrit had al een keer in de pyjama door de kamer gelopen om naar de wc 
te gaan, hij voelde zich niet zo lekker. Papa vroeg de soldaat in de kelder om zijn 
uniform te ruilen voor Gerrits pyjama en hij wandelde zo door de kamer, met 
zijn hoofd naar beneden. Papa volgde met zijn uniform in een emmer, met daar 
bovenop wat aardappels uit de kelder. Ze liepen rechtdoor naar het varkenshok, 
waar de soldaat zijn uniform weer aantrok en achter over het land ontsnapte... 
Een tijdje na de oorlog kwam een groep jonge Duitsers ons bezoeken. één van 
hen, Herbert genaamd, was hier in de loop van de oorlog geweest. Hij vroeg of 
hij een fiets kon lenen om mensen in Amsterdam te bezoeken. Mijn zus Nelly 
vertelde me dat ze de fiets een paar dagen later netjes terug hebben gebracht… 
 

Gereformeerde kerk Bontebrug (gebouwd 1932) en rechts de 
pastorie (iets zichtbaar). Het huis van de familie Oberink 
stond links van de kerk. 
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Oorlogsverslag Gereformeerde Kerk Bonte-Oorlogsverslag Gereformeerde Kerk Bonte-Oorlogsverslag Gereformeerde Kerk Bonte-Oorlogsverslag Gereformeerde Kerk Bonte-
brugbrugbrugbrug    
door J.R. Westerveld, scriba van de kerk en hoofd van de Chris-
telijke School te Bontebrug-Silvolde 
 
Op Goede Vrijdag, 30 maart 1945 trof een ramp onze kerk, 
die wel enig is in de geschiedenis van de Geref. kerk te Silvol-
de-Gendringen. 
Na bijna vijf jaren gezucht te hebben onder de druk van het 
Duitse Nazi-regime kwam het Engelse leger over Nijmegen-
Cleve-Calcar-Goch-Emmerich over onze grenzen. Op vrij-
dag 23 maart des namiddags om circa 5 uur begon het gra-
naatvuur, waardoor in de gemeente Gendringen reeds doden 
vielen. Een Duits soldaat, die bij de Chr. School zich in een 
eenmansgat had verborgen werd door een granaatscherf aan 
de vinger gewond. Meerdere granaatscherven werden in de 
omgeving van kerk en school gevonden. 
Een week van angstige spanning volgde. Voortdurend aan-
vallen uit de lucht door Engelse vliegers. 
Donderdag 29 maart verschenen de Engelsen en Canadezen in Breedenbroek. 
Op dien zelfden donderdagavond kwamen Duitse frontsoldaten nog kwartier 
maken in de pastorie, de school en andere particuliere woningen. 

Gereformeerde kerk Bontebrug na de verwoesting op 30 maart 1945. 

J.R. Westerveld 
(1905) 
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De spanning nam toe. Op vrijdagmorgen 31 maart was de stemming onder de 
Duitse soldaten erg nerveus. Om circa 10 uur kwam een ordonans de verschillen-
de groepen waarschuwen. In grote haast werd alles in gereedheid gebracht. De 
meeste Duitsers vertrokken. Enkele bleven achter in de school en omgeving. 
Intussen brandden de schuren van Vossers en Venneman reeds. 
Om circa 11 uur trokken de Engelse gevechtswagens over de Oude Dinxperlose-
weg. Af en toe werd mitrailleurvuur gehoord.  Om circa 1 uur verschenen de 
Engelse gevechtswagens en lichte tanks in de omgeving van kerk en school tot 
aan Nieuwdorp aan toe. Duitse soldaten werden gevangen genomen. Intussen 
was de boerderij 'Nagel' van broeder G.W. Lensink reeds in vlammen opgegaan. 
De Duitse soldaten, die daar dien zelfden nacht in kwartier waren gekomen scho-
ten vanuit het huis op de Engelsen. Deze namen het huis onder vuur. Huis en 
schuur verbrandden met de hele inboedel. De bewoners, die zich in de kelder 
hadden verborgen, moesten vluchten met achterlating van alles. Gedurende een 
week vonden ze onderdak in de boerderij van den heer H. Tieltjes. Daarna werd 
het kippenhok als woning genomen. 
 
Terug naar vrijdag 30 maart. Al spoedig waren een vrij groot aantal gevechtswa-
gens, tanks en auto's  in de omgeving van de kerk geconcentreerd. Een vijftal 
wagens, geladen met munitie, benzine enz. werd in de onmiddellijke omgeving 
van de kerk gezet. 
Toen begon het Duitse granaatvuur. Eén der Engelse wagens die geplaatst was 
tussen de kerk en het huis, bewoond door het gezin van broeder G. Oberink, 
kreeg een voltreffer. Ogenblikkelijk stond een wagen in brand. Er was geen enke-
le gelegenheid tot blussen. In de eerste plaats kon geen brandspuit komen vanwe-
ge het hevige granaatvuur, maar er was ook geen water. De waterleiding was 
reeds de hele dag buiten werking geweest. De brand sloeg spoedig over naar de 
kerk. 't Was één vlammenzee. Na korte tijd vatte ook de pastorie vlam. De bewo-
ners, die zich in de kelder ophielden, moesten vluchten. Aan blussen viel niet te 
denken, zelfs niet aan het redden van de inboedel. Alleen wat in de kelder was 
kon door 't kelderluik naar buiten worden gebracht. Allen vluchtten de woning 
binnen van het Hoofd der school. Hierbij voegden zich ook nog een aantal  
Engelse soldaten, waarbij één nagenoeg bewusteloos. 
 
Toen kerk en pastorie in lichtelaaie stonden, vatte ook het huis bewoond door de 
fam. Oberink vlam. Daar de windrichting ten opzichte van het huis gunstig was, 
kon hieruit veel worden gered. 
Tegelijkertijd brandde ook de boerderij af van de familie Barink-Veldhorst. Ook 
hier greep het vuur zo snel om zich heen dat maar weinig gered kon worden.  
Dan nog werd de boerderij, bewoond door het gezin van wed. Maatman-Oenk 
op de Mildt in de as gelegd. Letterlijk niets kon daar worden gered. 
Het Duitse granaatvuur was intussen opgehouden. Ds. Wielemaker begaf zich 
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met zijn gezin, bestaande uit twaalf personen, naar de boerderij van de heer A.J. 
Hammink. Hier vonden zij gedurende een week een gastvrij onderdak.  
Niet alleen het predikantsgezin, maar ook de hele gemeente was het gezin Ham-
mink dankbaar voor de gastvrijheid. Gelukkig vond ds. Wielemaker door bemid-
deling van broeder Boll spoedig een woning in Ulft. Deze woning was tevoren 
bewoond door een Rijksduitser, de heer Gerick. Dit huis was wel te klein voor 
hen, maar voorlopig kon het toch wel in gebruik worden genomen. 
 
Op Palmzondag, Goede Vrijdag  en de beide Paasdagen werd geen kerkdienst 
gehouden. Eerst niet om het gevaar en met de Paasdagen niet omdat er geen 
gebouw disponibel was. 
Op Stille Zaterdag en Paaszondag werd het overige deel der gemeente bevrijd. 
Vreugde was allerwegen, ondanks de rampen die ons hadden getroffen. Een ban 
was van ons afgevallen. Geen angst meer voor bombardementen. Niet meer op-
gejaagd om te werken voor de organisatie Todt. In onze kerkelijke gemeente wa-
ren geen mensenlevens te betreuren. Dat stemde tot grote dankbaarheid. Van 
deze dankbaarheid werd gewag gemaakt in de kerkdienst die gehouden werd op 
op zondag 8 april. Door enkele broeders en zusters was het gymnastieklokaal bij 
de Chr. School, het voormalige kerkgebouw, in orde gebracht voor het houden 
van kerkdiensten. 
Ds. Wielemaker herdacht in gevoelvolle woorden de ramp die ons getroffen had, 
maar ook de bevrijding die ons deel was geworden. Hij vestigde hier in zonder-
heid de aandacht op de zwaarst getroffenen. Zij allen werden in de liefde en zorg 
der gemeente aanbevolen. Wat den Predikant zelf betrof, het verlies van zijn bi-
bliotheek was wel één der zwaarste dingen die hem troffen. 
 
De kerk brandde totaal uit. Niets werd er uit gehaald. Het hele archief met oude 
notulenboeken en het pas in orde gebrachte kaartregister verdwenen in de vlam-
men. Tevens verbrandde in de kerk nagenoeg de hele inventaris van de Chr. 
School, waaronder veertien schoolbanken. 
Twaalf en een half jaar hebben we in ons mooie, vriendelijke kerkje mogen sa-
menkomen. Alle schulden waren er op afgelost. Rijk had de Heer ons gezegend, 
niet alleen geestelijk, maar ook stoffelijk. Waarom God deze ramp over ons 
bracht? Waarom juist zo velen uit onze gemeente zo zwaar getroffen werden? Wij 
weten het niet; wij willen die vragen ook niet stellen, maar alles leggen in Gods 
trouwe Vaderhanden. 
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Dagboekaantekeningen van 26 maart tot 1 Dagboekaantekeningen van 26 maart tot 1 Dagboekaantekeningen van 26 maart tot 1 Dagboekaantekeningen van 26 maart tot 1 
april 1945april 1945april 1945april 1945    
door Jan Barink, wonende Ulftseweg 110, Silvolde 
 
Regels vooraf 

Wat is er op deze Goede Vrijdag, de 30e maart 1945, gebeurd? Om dat te kunnen 
beseffen moeten we vijf jaren terug gaan. 10 mei 1940, of eigenlijk één dag eer-
der, donderdag 9 mei 1940. Er was spanning op politiek gebied. De Duitsers 
hadden Noorwegen na Denemarken bezet. Het Engelse expeditieleger bij Narvik 

was verslagen. De Duitse oorlogsmachine bleek sterk te 
zijn. Dat die oorlogsmachine weldra over ons land zou 
rollen geloofde niemand, althans weinigen. Ons leger was 
immers klaar. We hadden toch de Hollanse Waterlinie! In 
1914 hadden de Duitsers het toch ook niet gewaagd ons 
land binnen te vallen. Je moest maar eens in de kranten 
lezen hoe goed onze kazematten en mitrailleursnesten in 
kippenhokken e.d. waren gecamoufleerd! 
Welk een ontnuchtering volgde. De vijand bleek nauwkeu-
rig op de hoogte te zijn met de ligging, sterkte enz. van 
onze vestingwerken. Slechts een klein deel van ons leger 
verdedigde met leeuwenmoed ons Hollands erf. Velen van 
hen zijn gevallen. Wij gedenken hen in stillen eerbied, zij 
die ons land verdedigden tegen een tiran, die vijf jaar lang 

ons volk zou onderdrukken, onze rechten met voeten zou vertreden en ons land 
aan de rand van de afgrond zou brengen. 
 
Aantekeningen per dag (met tussen haakjes latere aanvullingen van de schrijver) 
 
Maandag 26 maart: 

Slapen 's nachts in de kelder vanwege artillerievuur, mitrailleurvuur en vliegtui-
gen. 
(Op 23 maart  hadden de Engelsen c.s. na zware bombardementen en met para-
chutisten de overtocht over de Rijn bij het Duitse plaatsje Millingen tussen Rees 
en Emmerich geforceerd) 
 
Dinsdag 27 maart: 

Circa 2.30 uur 's nachts, granaten Varsseveldseweg, eind Rabelinkstraat. Todtman 
en Rotterdamse dwangarbeider (Jan Dukel) gedood.  
Splinters in de bomen. 
 

Arend Jan Barink 
4-6-1922 
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Woensdag 28 maart: 

Mitrailleurs en pantserafweergeschut zijn te horen, vooral 's avonds. 
 
Donderdag 29 maart: 

Geen aantekeningen. 
 
Vrijdag (Goede Vrijdag) 30 maart: 

(Circa 11.00 uur Lensink 'Nagel' afgebrand. Ongeveer 15 Moffen in huis. Ver-
brandt? 
Circa 11.30. Colenbrander 'Nachtegaal' afgebrand; door Duitsers in brand ge-
schoten) 
 
Circa 14.00 uur. Twee Moffensoldaten (één met een ijzeren kruis (Rusland)) ko-
men thuis uitrusten. Ze moeten volgens hun zeggen vannacht naar het front op 
het Nieuwdorp-Bontebrug. Vertrekken na gegeten te hebben, niet zwaar gewa-
pend (geweer en machinepistool) richting Ulft. Komen even later in snelle pas 
terug richting Silvolde. 
Circa 15.00 uur. Laatste Moffen gezien. Gaan met Pantzerfausten en geweren de 
Galgenberg in. 
 
(Circa 15.00 - 16.00 uur n.m. De Engelsen schieten granaat af tegen kelderraam 
boerderij Heersink. Johan Heersink gedood. Wim Heersink aan ogen gewond) 
 
Circa 16.00 uur. Duitse officier en Todtkerels (Duitsers) worden beschoten voor-
bij café Gries. Hals over de kop weg! 
 
(Circa 16.00 - 17.00 uur n.m. Boerderij Ome Gerrit (Barink-Veldhorst) afge-
brand. 
Circa 17.00 uur n.m. Op de Galgenberg wordt een rood vlaggetje gezien. Twee 
tanks, twee wagentjes (carriers)  en 30 stoottroepers. Wagens schieten zo uit de 
flank. Rijden heel soepel, bijna geruisloos) 
 
Circa 17.00 uur n.m. 
 
BEVRIJD! 
 
(Circa 18.30 uur n.m. Richting Bontebrug felle brand; kerk, pastorie en huis Obe-
rink in brand, door in brand schieten van twee Engelse munitiewagens. Schuur 
Veenhuizen verbrand. 
Om ongeveer half vier (15.30 uur) waren we de kelder in gegaan. Op straat is 
alles uitgestorven. 't Gaat er buiten geheimzinnig toe. We horen mitrailleurs. De 
Tommies komen! Gerrit ergens tussen Silvolde en Terborg bij de Todt. 
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Woensdag 28 maart: 
Mitrailleurs en pantserafweergeschut zijn te horen, vooral ‘s avonds. 
 
Donderdag 29 maart: 
Geen aantekeningen. 
 
Vrijdag (Goede Vrijdag) 30 maart: 
Circa 11.00 uur. Lensink ‘Nagel’ afgebrand. Ongeveer 15 Moffen in huis. Ver-
brandt?Circa 11.30 uur Colenbrander ‘Nachtegaal’ afgebrand; door Duitsers in 
brand geschoten. 
 
Circa 14.00 uur. Twee Moffensoldaten (één met een ijzeren kruis, Rusland) ko-
men thuis uitrusten. Ze moeten volgens hun zeggen vannacht naar het front op 
het Nieuwdorp-Bontebrug. Vertrekken na gegeten te hebben, niet zwaar gewa-
pend (geweer en machinepistool) richting Ulft. Komen even later in snelle pas 
terug richting Silvolde. 
Circa 15.00 uur. Laatste Moffen gezien. Gaan met Pantzerfausten en geweren de 
Galgenberg in. 
 
Circa 15.00—16.00 uur. De Engelsen schieten granaat af tegen kelderraam boer-
derij Heersink. Johan Heersink gedood. Wim Heersink aan ogen gewond. 
 
Circa 16.00 uur. Duitse officier en Todtkerels (Duitsers) worden beschoten voor-
bij café Gries. Hals over de kop weg! 
 
Circa 16.00—17.00 uur. Boerderij Ome gerrit (Barink-Veldhorst) afgebrand. 
Circa 17.00 uur. Op de Galgenberg wordt een rood vlaggetje gezien. Twee tanks, 
twee wagentjes (carriers) en 30 stoottroepers. Wagens schieten zo uit de flank. 
Rijden heel soepel, bijna geruisloos. 
 
Circa 17.00 uur. 
 
BEVRIJD! 
 
Circa 18.30 uur Richting Bontebrug felle brand: kerk, pastorie en huis Oberink in 
brand, door het in brand schieten van twee Engelse munitiewagens. Schuur 
Veenhuizen verbrand. 
Om ongeveer 15.30 uur waren we de kelder ingegaan. Op straat is alles uitgestor-
ven. ‘t Gaat er buiten geheimzinnig toe. We horen mitrailleurs. De Tommies ko-
men! Gerrit ergens tussen Silvolde en Terborg bij de Todt. 
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1. B. Barink 
2. Barink-Veldhorst 
3. Veenhuizen 
4. Heersink 
G.K. Gereformeerde Kerk 
5. Colenbrander (Nachtegaal) 
6. Lensink (Nagel) 
7. Reirinks Molen 
8. Kasteel Schuilenburg 
9. Neijland (overnacht in de kelder  30-31 maart 1945) 
10. Wissink 
11. Plaats waar G.J. Barink zich bevond op 30 maart 1945,  
 ± 16.00 uur gevlucht naar familie Neijland (9) 
12. Vluchtweg door de weilanden 
13. Dommen-Aanleg (Bergstraat) 
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In de kelder wachten we maar in angstige spanning. De bevrijding zal dan toch 
eindelijk komen! Moffen hoor je niet meer. Misschien dat er enkele 'vuurvreters' 
op de loer liggen; de meesten zijn echter maar de benen gaan nemen. Er waren 
overigens niet veel Moffen meer de laatste dagen; één à twee maanden geleden 
waren er massa's. 
Plotseling horen we in de kelder het zachte gezoem van de motor van een auto of 
zoiets. Zouden dat Engelsen zijn? We kunnen het niet geloven! Dan is er een 
paar maal fel mitrailleurgeknetter richten Te Grotenhuis (Konterboer). Ik hoor 
nog meer motoren. Een stem: 'William'! Daar zijn ze dus werkelijk! 
Grote dankbaarheid en tegelijk angstige spanning vervullen ons hart. Ik kan me 
niet bedwingen. Als het een beetje stil is ga ik uit de kelder naar boven, kijk door 
het raam van de waskamer. Zie niks, dan sluip ik naar de varkensschuur. Heel 
voorzichtig kijk ik door het raam richting de Galgenberg; zie nog niks. Plotseling 
stuiten mijn ogen op een pantserwagen bij Ten Holder. Er staat een witte ster op. 
Bovenop zie ik een soldaat liggen. Ik ga terug naar de waskamer. Kijk nog eens 
door het raam. Roep anderen uit de kelder. 
Twee wagentjes rijden de Bergstraat op. Er ligt een soldaat op achter een mitrail-
leur. De chauffeur en telefonist liggen er plat in. Ze schieten richting Hein Sche-
pop. Blijkbaar bieden drie Moffen achter de heuvel enig tegenvuur. Wanneer ze 
daar tot zwijgen gebracht zijn (ze gaan poten) komen nog een paar wagentjes 
(ook een Rode Kruiswagen), terwijl de tank, die voor Ten Holder en Zwarts 
stond, verder rijdt. 
In de buurt komen de mensen langzaam voor de dag. Piet Gorter bazuint: 'Ze 
zunt den Dommen Anleg op!' Onder aan de Bergstraat (Dommen Anleg) staat 
ook een troepje mensen. 
Plotseling in de richting Ulft wijzend: 'Daor hei-j ze an!' Een gejuich gaat op! 
Door 't enthousiasme beseft geen van ons aan welk gevaar we ons bloot stellen! 
Bij Veenhuizen staat een zware tank. Een 25 man stoottroepen (gebruinde kerels 
van verschillende grootte, sommigen met brillen), gewapend met stands 
(geweren), machinegeweren etc. komt aanlopen, achter elkaar. Ze kijken goed uit; 
o.a. de tramwagons worden gecontroleerd. Middenin loopt een telegrafist. Hij 
heeft een toestel met spiraalveer, antenne, op de rug en praat aan één stuk door, 
terwijl hij goed rond ziet. 
De ontmoeting onder aan de Bergstraat is aller-vriendschappelijks. 'Janman' Holt-
hausen en Gerrit Breukelaar vliegen elkaar om de hals en dansen een rondje, ter-
wijl ze een Tommy op de schouder kloppen, zodat deze er nog wel even aan 'errit 
Breukelaar vliegen elkaar om de hals en dansen een rondje, terwijl ze een Tommy 
op de schouder kloppen, zodat deze er nog wel even aan voelen moet! Spontaan 
haalt één der stoottroepers een blikje cigaretten tevoorschijn en slingert ze over 
de straat. 't Is net een toom biggen die in een te kleine bak gevoerd worden, zo 
worstelen ze tussen de Tommies en de cigaretten. De eerste goeie Tommy-
cigaretten! Ondertussen wordt het donker. We praten nog even met elkaar en 
komen dan weer tot het besef dat het eigenlijk nog veel te gevaarlijk is buiten. 
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Two days in the cellar' hebben de Tommies gezegd. Ome Gerrit z'n boerderij 
zou in brand staan. De schuur (zaadberg) bij Veenhuizen staat in brand. Richting 
Nieuwdorp is een felle brand. 't Knettert geweldig! Rode gloed in de donkere 
avond. We denken dat heel Nieuwdorp afbrandt.  
't Blijkt later onze kerk, pastorie en het huis van Oberink te zijn geweest. 
Gerrit kwam 's nachts niet thuis. Van Gestel, die bij hem was, heeft ons gezegd 
dat ze bij de Todt allemaal zijn weggelopen. Hij is Gerrit kwijt geraakt. Vermoe-
delijk bij Neijland. Hij komt de volgende morgen terug. Is bij Neijland op de 
Munsterman geweest in de kelder. Daar is hard geschoten. Maurits Wissink z'n 
boerderij is afgebrand) 
 
Zaterdag 31 maart: 

Herhaaldelijk slaan er granaten van de Duitsers in Silvolde in, vooral in de Veld-
straat (Prins Bernhardstraat), vanwaar de meeste Engelsen kwamen. (Dit schijnt 
ook daardoor gekomen zijn omdat enige Duitsers zich lang boven in de R.K.-
toren verschanst hadden en berichten doorgaven aan hun artillerie) We kunnen 
ons niet buiten wagen. Telkens komen zes granaten (stuk of zes-zeven tegelijk) 
aanfluiten en slaan ergens in, o.a. in de voorkamer bij Seesink, bij ons vijftig me-
ter achter het huis (60 stuks), bij Lubbers (rand van het dak), bij Ebbers (been 
verbrijzeld), bij Meijer (vrouw gedood), bij Berkelder (gedeelte kap van 't dak), 
achter Harmelink, op 'de Bult' achter Eelderink. 
Deze dag komt er niet veel oorlogsmaterieel. In de namiddag graven de Tommies 
zich in de Galgenberg in. Even denken we dat de Tommies terug moeten. Doch 
's avonds komen er meer tanks en soldaten. Als 't donker is verlichten vier grote 
schijnwerpers de hele West-Achterhoek (staan ongeveer bij Rees-Millingen, of 
misschien wel over de Rijn).  
's Nachts wordt er fel geschoten richting Terborg, Etten, Azewijn. 
De Duitsers hebben volgens zeggen, met ongeveer vijftig man, een tegenaanval 
gedaan bij Reijrinks Molen. Ze zouden gekomen zijn tot Kemperman 
(Holtpaats). Ze moesten terug. Reijrinks Molen is door een tank onophoudelijk 
beschoten; hij blafte maar door. Boven in de molen zouden nog Duitsers gezeten 
hebben. Beneden zaten burgers, waaronder Te Grotenhuis van de 'Brunsink'. Die 
hebben angst uitgestaan! 't Is goed gegaan! 
 
Zondag 1 april, Eerste Paasdag: 

Er komt enorm veel oorlogsmateriaal. Kleine tanks (door de bevolking 
'hobbelpaardjes' genoemd), zware tanks, kanonnen, auto's van het Rode Kruis, 
munitiewagens enz. enz. Dit is een gedeelte van het Eerste Canadese Leger. Er is 
ook een afdeling Polen bij. Een gedeelte blijft aan de kant van de weg staan. Een 
troep Duitse krijgsgevangenen komt voorbij marcheren. Heel deemoedig! Een 
Canadees op motor met 'stand' erachter. Wat een verschil, die vieze Moffen in 
hun 'Feldgrau' van allerlei soort en daartegenover die tot in de puntjes verzorgde 
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Canadese troepen! 
Op de Bergstraat staat een 'hobbelpaardje'. De mensen lopen er omheen met 
eieren om te ruilen voor zeep, cigaretten enz. De cigaretten worden ook wel ver-
kocht voor twee tot vier gulden per 25 stuks. 't Schijnt wel markt te zijn! Op 't 
laatst zijn de Canadezen uitverkocht. De kinderen trekken de soldaten aan de 
mouwen: 'Cikkerets?, Soop?' Antwoord: 'No, no'. 
's Middags denderen de zware tanks, de bemanning er wuivend bovenop, uren 
aaneen voorbij. De Moffen zijn nu voorgoed weg; ze zullen misschien nog wel 
hard moeten lopen met de in Silvolde gestolen karretjes en hun 'Pferdegespanne' 
met hun afgejakkerde paarden! 
 
 
 

Hulp aan Joodse inwonersHulp aan Joodse inwonersHulp aan Joodse inwonersHulp aan Joodse inwoners    
door Ben Vriezen 
 
Aan de Silvoldseweg te Terborg, op de plek waar nu het Politiebureau staat, 
stond destijds de villa 'Veldzicht', met daarin twee of drie woningen. In de wo-
ning aan de Silvoldse kant woonde in de oorlogsjaren de familie Klarenbeek, met 
o.a. zoon Ton die op het Distributiebureau op het gemeentehuis te Varsseveld 
werkzaam was. 
Op het Distributiebureau werden wekelijks aan minderdraagkrachtige gezinnen 
voor een gering bedrag enkele blikken gehakt en/of vlees beschikbaar gesteld, 
w.s. afkomstig van z.g.n. noodslachtingen. Bij de distributie waren o.a. de caritas-
verenigingen en de diaconieën ingeschakeld, derhalve ook de diaconie van her-
vormd Silvolde met o.a. mijn vader als diaken. Men mocht elke donderdag een 
lijstje indienen met de adressen en de gewenste vleeswaren. Die lijstjes kon men 
ook 's woensdags bij de familie Klarenbeek bezorgen, waarna de zoon des huizes 
deze de andere dag mee naar Varsseveld nam. 
In de jaren '40-'41-'42 ging ik naar de Ambachtschool te Doetinchem, hetgeen 
me elke morgen een fietstochtje naar Doetinchem bezorgde en 's avonds weer 
terug naar de Bontebrug. Mijn ouders maakten daar wel eens een dankbaar ge-
bruik van door me op de heen- of terugweg een boodschap te laten doen. Zo 
moest ik elke woensdagmorgen het bestellijstje van de diaconie bij de familie 
Klarenbeek te Terborg afgeven. De vleeswaren voor de diaconie kwamen dan 
vrijdags in Silvolde aan, waarna de diakenen deze 's avonds in het 
'Jeugdgebouw' (thans 'De Sprank') uitdeelden aan hen die daar voor in aanmer-
king kwamen. 
Wat me tot dit schrijven brengt is het feit dat de diakenen het altijd zo organiseer-
den dat de Jodinnen moeder Lenchen en dochter Paula Wolf op de Bergstraat 
(thans: Heuvelstraat) ook wat van de vleeswaren meekregen. Er was immers geen 
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Joodse organisatie die voor hen kon of mocht opkomen. En ze konden als Jodin-
nen ook niet op het lijstje van de Silvoldse diaconie gezet worden. Daarom regel-
den de diakenen het zo dat ze buiten het lijstje om toch elke vrijdagavond wat 
vleeswaren bij moeder en dochter Wolf achter de deur konden zetten. 
Het was overigens heel bijzonder dat de bejaarde en ziekelijke mevrouw Wolf en 
haar dochter de hele oorlog in hun huisje op de Bergstraat hebben kunnen blij-
ven wonen, terwijl al de andere gezinsleden hun leven in een concentratiekamp 
hebben gelaten. Dat moeder en dochter hier hebben kunnen blijven wonen is 
ongetwijfeld aan onze burgemeester J.J.G. Boot te danken geweest! 
Maar dat wil nog niet zeggen dat het leven voor moeder en dochter probleemloos 
was. Gelukkig maar dat er die kleine daden van verzet waren. Het is gedurende 
oorlog altijd goed geheim gebleven; de bezetters en hun handlangers hebben er 
nooit achter gekeken! 

Zangvereniging Kunst en Vriendschap Silvolde op zangconcours te De Steeg, 1932. 
Middelste rij, 6e van links: Paula Wolf. 
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Dinsdag 8 juni 
Zomeractiviteit 
In en om de DRUfabriek. Bezichtiging van onze 
archiefruimte enz., waarna het gebruikelijke samen-
zijn. Verdere informatie volgt nog 
Aanvang om 19.00 uur 
 

Zaterdag 11 september 
Open Monumentendag in de gemeente Oude 
IJsselstreek 
'De smaak van de 19e eeuw' 
Start bij café - zaal 't Centrum in Silvolde 
 

Dinsdag 19 oktober 
Soosavond 
Klankbeeld Eric Kunst en Tante Annelies Kunst 
Café ‘t Centrum, aanvang 20.00 uur 
 

Woensdag 17 november 
Filmavond, Klankbeeld "Alles geet veurbi-j" 
Over het boerenleven van ongeveer 100 jaar geleden 
Zaal 't Molentje, aanvang 20.00 uur 
 
 
Voor meer informatie kijk op: 
 

www.oldsillevold.nl/activiteiten 
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Rabobank 
Graafschap Zuid 

G. Wildenbeest 
Werk op maat 

Maurits Heebink 
Tuinbeheer 

Notariskantoor 
Muijsers 

Winkelhorst Ledermode 

Rijnlandhaven Makelaardij 

Hecosys Computers 

Bouwbedrijf  Lankveld 

Paul Klomberg 
Assurantiën 
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