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Heemkundige vereniging

Het Oorlogsgraf Kamp Rees op de R.K. Begraafplaats.
Bernard Dorrestijn

Voorwoord.
Begin april kwamen Gré en Theo van
der Lee op het idee Riet en Theo Koolenbrander uit te nodigen voor een
bezoek aan de tuin van de heer Oudolf
te Hummelo, dit op vrijdag 29 april.
Theo van der Lee zou wel rijden en
stond die dag dan ook al bijtijds bij
Riet en Theo op de stoep. Instappen
maar, op naar Hummelo, maar bij Etten aangekomen parkeerde hij zijn auto bij het oude dorpskerkje. In die kerk
zou een plechtigheid plaats vinden
waar ook Riet en Theo Koolenbrander
bij uitgenodigd waren… Burgemeester
Aalbers was ook aanwezig. De burgemeester nodigde enkele aanwezigen uit
naar voren te komen, o.a. Riet en
Theo, waarna hij hen mededeelde dat
het Hare Majesteit de Koningin behaagd had hen te benoemen tot lid van
de Orde van Oranje-Nassau! Dit omreden hun grote inzet voor het maatschappelijk, kerkelijke en culturele leven in hun woonplaatsen, wat Theo
betreft met name voor ziijn activiteiten
binnen de Heemkundige vereniging
Old Sillevold! Interessant was ook dat
Egbert Hermsen, de voorzitter van
Silvolds Belang, eveneens deze eer te
beurt viel! Alle drie: Proficiat!
De Zomeractiviteit van onze vereniging was dit jaar op woensdag 13 juni.
We begonnen om 19.00 uur met een
wandeling door het park rond het Huis
Wisch te Terborg, met uitleg door Bernard Dorrestijn en boswachter Te
Grotenhuis. Vervolgens kwamen we
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bijeen in het Schuttersgebouw van
Willem Tell te Silvolde, dit voor een
korte Algemene Ledenvergadering en
een gezellig samenzijn. Om 21.00 uur
opende de voorzitter de vergadering,
welke was uitgeschreven ter voorziening in de vacature van bestuurslidpenningmeester, i.v.m. het bedanken
van A.G.M. (Anja) Arentsen als zodanig. Het bestuur had K.Th.(Karin)
Hendriksen-Tangelder bereid gevonden haar plaats in te nemen en er hadden zich geen andere kandidaten gemeld, hetgeen inhield dat de voorzitter
Karin Hendriksen welkom kon heten
als bestuurslid-penningmeester van
Old Sillevold. Vervolgens bedankte hij
Anja voor haar jarenlange inzet, welke
woorden hij vergezeld liet gaan met de
aanbieding van een exemplaar van het
jubileumboek van Willem Tell.
Op zaterdag 1 september vierde onze
zustervereniging A.D.W. (Oudkundige
Werkgemeenschap Aalten-Dinxperlo–
Wisch) haar 50-jarig bestaan met een
grote manifestatie bij het zalencentrum De Radstake te Heelweg, waar
ook Old Sillevold acte de présence gaf.
We feliciteren A.D.W. met het bereiken van deze mijlpaal en wensen haar
al het goede voor de toekomst toe!
Ton v. d. Kemp vertegenwoordigt ons
momenteel in het comité Open Monumentendag Oude IJsselstreek. Hij
en Anny Raben gidsten vrijdag 7 september een 50-tal leerlingen van basisschool De Plakkenberg door het park
rond het Huis Wisch. Dit als aanzet

tot het grote evenement op zaterdag 8 september, met
o.a. activiteiten in de omgeving van de Vennebulten,
Engbergen, het Huis Hardenberg en de Wasserburg
Anholt.Tot slot mocht Helma Tuenter, de voorzitter
van het Monumenten Platform Oude IJsselstreek
(samenwerkingsverband van de Oudheidkunduge
Vereniging Gemeente Gendringen, Old Sillevold en
A.D.W.), bij de Voorstse Molen de jaarlijkse Monumentenprijs aan het bestuur van de Stichting Voorstse
Molen overhandigen. Dit als waardering voor hun
inspanningen waardoor de molen er weer zo mooi
bedrijfsklaar bijstaat!
Dit jaar is een uitzonderlijk groot aantal boeken op
het gebied van de historie van Silvolde en/of de
streek uitgekomen; een bloemlezing:
- Zuivelfabrieken kwamen en gingen. Melk– en melkverwerking: de historische dynamiek!, door Jos M.G.
Lankveld. Uitgever: Fagus, IJzerlo.
- Willem Tell door de eeuwen heen, door Ton Terhorst, Wim Angenent en Jurgen Terhorst. Uitgave:
Schutterij Willem Tell, Silvolde
- Voorbroek deel I, door Theo Willemsen. Eigen uitg.
- Fijne familie. Verhalen uit een groot gezin, door Hugo Hoes. Uitgeverij Thomas Rap, Amsterdam.
- De Boer op. Een plattelandsidylle, door Irene van
der Aart. Eigen Uitgave.
- Villa Kalff te Terborg, door Aggie Daniëls. Eig. uitg.
- Jaarboek Achterhoek en Liemers 2013. Uitgave: Mr.
H. J. Steenbergenstichting en Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem.
- Waar of niet Waar, verhalen en herinneringen, door
Bart Nijman. Eigen uitgave. (ook in ’t Sillevolds)
Deze boeken zijn, op een enkele na, in onze verenigingsbibliotheek in de DRU Cultuurfabriek te Ulft
aanwezig en daar in te zien. Contactpersoon: Willy
Dieker, tel: 0315-328334.
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Het Oorlogsgraf Kamp Rees op de R.K. Begraafplaats.
Bernard Dorrestijn
Onder de titel ’Kleindochter uit Canada bezocht graf slachtoffer Kamp
Rees’ schreef ik in ’Old Sillevold. Najaar 2005’ (voorloper van ‘Bulletin’)
een vrij uitvoerig verslag over het
Kamp Rees (1944-1945) in relatie met
de noodopvang te Silvolde. Het is dan
ook niet mijn bedoeling het hele artikel
op deze plaats te herhalen. Het verslag
van 2005 spitste zich toe op het be-

Magaret Meulendijk
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zoek van oktober 2003 door een Canadese jonge vrouw aan het graf van
haar grootvader, Petrus Johannes Marges, op de R.K. Begraafplaats aan de
Prins Bernhardstraat. In deze bijdrage
wil ik me bij dit graf bepalen.
Begin 1945 werden o.a in Silvolde vele
zieke dwangarbeiders uit het Kamp
Rees opgevangen. Bij ons fungeerden
het St. Claraklooster, de R.K. Meisjesschool en de Openbare School als opvangplekken/noodziekenhuizen. Velen van bovengenoemde ongelukkigen
konden na een periode van aansterken
weer naar hun woonplaatsen in het
Westen terugkeren, maar voor 12 hunner was dit niet weggelegd, zij stierven
hier aan de gevolgen van de opgedane
ontberingen. Ze werden begraven op
de Algemene Begraafplaats te Terborg,
de Hervormde Begraafplaats en de
R.K. Begraafplaats te Silvolde.
Op de laatste begraafplaats vonden
een rustplaats: Hendrikus Johannes
Gerhardus Mulder, geb. 1-07-1900 te
Den Haag, overl. 6-3-1945 te Silvolde,
en Petrus Johannes Marges, geb. 10-11893 te Rotterdam, overl. 11-3-1945 te
Silvolde. Het graf werd voorzien van
een eenvoudig eikenhouten kruis, met
daarop bovenstaande gegevens. Bekend is dat kleermaker en koster Bernard Jansen het graf tientallen jaren
verzorgde, waarna de heer Gerrit
Klaas deze taak op zich nam!

Dankzij de inspanning van de heer
Piet Kleingeld, ambtenaar van de gemeente Wisch, kregen alle twaalf graven omstreeks het jaar 2000 een nieuw
kruis met opschrift, waarna Leo Helmink het kruis op het graf van Mulder
en Marges nog van een beschermkapje
voorzag.
Op een zondag in oktober 2003 kreeg
ik ineens een telefoontje van een Canadese die om inlichtingen inzake het
graf van haar grootvader, Petrus Johannes Marges, vroeg. Het bleek dat
Magaret Meulendijk en haar man, Roland Rioux, zich reeds in Terborg bevonden.

Samen met Theo v. d. Kemp en Gerrit Klaas mocht ik hen die maandag op
de begraafplaats verwelkomen. De
bezoekers waren zeer onder de indruk
van de goede zorg die alhier aan het
dubbelgraf besteed werd. Zeer voldaan
aanvaardden ze dan ook die maandagavond weer de thuisreis.
Inmiddels zijn we al weer negen jaar
verder, negen jaar waarin Theo van der
Kemp en Gerrit Klaas het graf zo netjes mogelijk zijn blijven verzorgen!
Theo van der Kemp heeft het graf
recentelijk ook nog van een betonnen
omlijsting voorzien, hetgeen het aanzicht nog weer aanmerkelijk verbetert.
Tot eer aan hen die vielen!

Bernard Jansen

Theo v.d. Kemp

Gerrit Klaas
Graf H.J.G. Mulder en P.J. Marges op de
R.K Begraafplaats te Silvolde, nov. 2012
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Geen AOW maar een ‘ijseren koe’ Hoe onze voorouders in de
achttiende eeuw voor hun oude dag zorgden
Harrie Kolks
Voor de senioren in onze families
wordt nu anders gezorgd dan in de
vorige eeuwen. Voor verreweg de
meesten van hen zelfs al héél anders dan voor de laatste wereldoorlog. De arbeidzame jaren zijn omgerekend tot dienstjaren en daarmee is een (verplicht) pensioen opgebouwd voor de oude dag, die
precies met 65 jaar begint. Dan
komt ook de AOW-uitkering in de
bus vallen, waarvoor we ook voordien betaald hebben.
Het pensioen en het ‘trekken van
Drees’ kan men nog aangevuld
hebben met bij voorbeeld een lijfrente en wie wil (óf kan óf moet)
verlaat zijn grote huis of de boerderij en trekt met de verkregen kooppenningen in een appartement in
Portugal of Spanje, in een flatje of
een seniorenwoning of verkiest een
bejaardentehuis. Oud worden bij
kinderen of oud worden op kosten
van de kinderen is er (haast) niet
meer bij.
Onze voorouders zouden – als ze
nog eens een kijkje konden nemen
in de tweede helft van de twintigste
eeuw – met heel vreemde ogen op
hun nazaten blikken. In hun tijden
8

Harrie Kolks, tijdens een lezing voor
Old Sillevold,17-3-2009

waren dit soort voorzieningen Utopia; ze waren er niet of nauwelijks.
Op hun manier echter hebben onze voorouders wel degelijk voor
hun oude dag gezorgd. Ons eigen
boeren voorgeslacht(overigens daar
niet alleen) heeft in de achttiende
eeuw heel precies – om zo te zeggen tot achter de komma – in heilig
geachte aktes vastgelegd, hoe hun
kinderen of erfgenamen tot aan
hun levenseinde voor hen dienden
te zorgen.
’’Men kleedt zich niet uit, voordat
het laatste hemd aangetrokken
wordt’’; zo luidde nog in het begin

van deze eeuw onder de Roessen
op Groot Immink (Voorst, gemeente Gendringen) de puntige
vertaling van deze traditie.
Ons voorgeslacht is een boerengeslacht, waarvan velen goed geboerd
hebben. Ook dat zal blijken. Zij
woonden en werkten vaak van generatie op generatie op pachtboerderijen. Op andermans eigendom
dus, waarover niet vrijelijk beschikt
kon worden. De pachtoverdracht
diende dus in overleg met de rentmeester geregeld te worden. Er zijn
berichten, dat de rentmeester voor
het regelen van de overdracht ook
een vergoeding ving. Was het huis
en de grond andersmans eigendom;
de pachter bezat de inboedel in
voor- en achterhuis, dus ook de
levende have.
Dat alles kon aan de nieuwe pachter overgedaan worden en daarbij
bezat natuurlijk het vee de hoogste
waarde. Dat waren de koeien en de
varkens en soms een kudde schapen, een springstier (want de K.I.
= kunstmatige inseminatie, moest
nog uitgevonden worden) of een
troepje (’n tröpken) ganzen.
Met een goed geregelde overdracht
van de hoeve en de roerende goederen aan hun opvolgers begonnen
de oude boer en boerin aan hun
pensioen. Zij bleven doorgaans

onder hetzelfde dak bij hun opvolger wonen (bij hun zoon of dochter, ook wel bij een neef), werkten
nog mee in huis en op het veld,
maar trokken zich wel met het
klimmen van de jaren geleidelijk
terug.
In de akte van overdracht regelden
zij hun oude dag; op dat moment
hadden zij veel (of wat minder) aan
te bieden en konden in ruil daarvoor hun verzorging tot in het graf
claimen. Enkele aktes van overdracht uit de achttiende eeuw illustreren heel duidelijk de geijkte
gang van zaken op dat punt.
Op de Biezenpol
Terwijl in Frankrijk de revolutie al
een nieuw tijdperk inluidde, vinden
we nog een fraai, laat achttiendeeeuws voorbeeld van een uiterst
precies geregelde oudedagsverzorging in Silvolde op de hofstede de
Biezenpol.(1) In de namiddag van
30 december 1791 werd de pachtoverdracht van de Biezenpol geregeld. Bernd Bongers en zijn tweede
vrouw Johanna Leijen droegen de
gepachte hofstee aan de zoon van
Bernd Bongers uit zijn eerste huwelijk over.
De Biezenpol ligt bijna in de uiterste hoek van Silvolde tegen Sinderen aan en daarmee dus niet ver
9

verwijderd van enkele Roessensteden in Sinderen, Breedenbroek en
Voorst. Het was een tamelijk jonge
en niet zo’n grote pachtboerderij;
bezit van de rentmeesters Tengbergen op de Schuilenburg en de daaraan geparenteerde Silvoldse domineesfamilie Loderus. Pas in de
tweede helft van de zeventiende
eeuw werd die hoeve gebouwd op
in de zestiende eeuw ontgonnen
markegrond. Toch hadden de pachters Bongers via vererving een paar
stukken weiland in eigendom naast
hun gepachte hofstede. Aan (stief-)
zoon Garret Bongers droegen ze
namelijk ook de helft van een wei,
de Hebings Pandjes onder Silvolde
over, plus hun derde deel van een
wei, de Braakhorster Weijde, onder
Gendringen.
Bernd Bongers, de oud geworden
pachter, was in 1766 weduwnaar
geworden van Berentjen Librants
en hij huwde in de tweede echt met
Johanna Leijen, de zuster van Willem Leijen en geboren op het grote
en zeer oude Leijen onder Silvolde,
een bezit van de heren van Wisch.
Haar broer Willem Leijen was de
tweede man van Gerritjen Overkamp. Voor haar huwelijk met Willem Leijen huwde Gerritje Overkamp in 1773 met Berend Roes
(±1720-1783) op Groot Immink.
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Na gekeken te hebben bij de eigen
familie, daarna bij de schoonfamilie, wordt nu uitgezwenkt naar
de stief-familie. Behalve het eigen
bezit droeg het echtpaar BongersLeijen ook over ’’alle hunne Gereede Goederen, Inboedel, Linnen,
Wullen, paarden, beesten, verkens,
actien en Crediten, niets als alleen
het gene tot des Tweede Comparantes Lijf behoord uitgesondert’’.
Die tweede comparante in dat gerechtelijk opgemaakt contract was
Johanna Leijen. Eigenlijk houdt
een zo geformuleerde bepaling in,
dat zoon Gerrit zijn vader letterlijk
kon uitkleden, terwijl zijn stiefmoeder over haar lijfgoederen de vrije
beschikking bleef behouden. In
feite zal de bepaling zo verstaan
moeten worden, dat de zoon de
kleren van zijn vader zou erven,
maar niet die van zijn tweede moeder. Haar kleren en sieraden waren
weer voor haar eigen familie en
haar broer Willem kreeg daarenboven nog vijftig gulden na haar
dood.
In ruil voor deze totale overdracht
nam de zoon op zich alle schulden
te voldoen en zijn beide ouders
’’’Levenslang ordentelijk in kost,
drank, kleren, linnen, wollen en
huisvestinge etc: onderhouden, in
hunnen klimmenden ouderdom

De Biesenpol, Oude Dinxperloseweg 82, Kroezenhoek–Silvolde

alle nodige handreikinge en oppassinge doen, ook na haar overlijden
fatsoenlijk en na haren staat laten
begraven en kerkenregt te laten
genieten’’. Maar ook dit echtpaar
behield zich het recht voor
’’separatelijk in de Kamer te gaan
wonen’’. Op de valreep van de oude tijden heeft dit echtpaar de
plichten van hun (stief-)zoon wel
zeer nauwkeurig laten omschrijven.
Met de opdracht, dat hij ’’alsdan
die Kamer in een goeden bewoonbaren staat zall laten maken, en aldus zeer goed onderhouden, aan

hun Comparanten tot hun vrije gebruik laten uitvolgen, hun best Bedde met alle sijn toebehoor, drie paar
lakens en slopen, alle het huisraad,
wat zij ofte de Langstlevende tot
sijn of haar gebruik zall oordelen
nodig te hebben en mede te nemen
en dan zo lange een der comparanten leeft. Daarboven te geven alle
dagen een kanne zoete- en een kanne kernemelk, alle jaar een half verken, ten minsten Tachentig pond in
gewigt, vijftig pond goede stukken
rundvleesch, alle nodige brand, drie
molder rogge, twee molder boek11

weit, het welke door Aannemer
(dwz de zoon, die het contract aanneemt hk.) na de molen zal moeten
gebragt en van daar gehaald worden, 35 p. Boter, 2 Zak aardappelen, alle 3 maanden contant zes guldens.
Nog zullen comparanten zig een
stukje Hoffland kunnen uitkiesen,
ook na zig nemen van de Hoffboom en aardvrugten zo veel zullen
nodig hebbben’’.
Een oud spreekwoord zegt, dat een
ouder beter kan zorgen voor tien
jongen, dan één jong voor zijn ouder. Ons voorgeslacht moet dat
gezegde gekend hebben. Zij hebben
zich bovendien niet alleen willen
toevertrouwen aan het Vierde Gebod: eer uw vader en uw moeder,
maar zij hebben daarnaast hún geboden geschreven, voordat zij het
heft uit handen gaven.
Wie geeft hun ongelijk? Gaat het
nu anders? Wij weten immers ook
lang van te voren precies, hoeveel
ons pensioen maandelijks zal bedragen en met hoeveel de AOW ons
pensioen zal verbeteren. Overigens,
voor de nieuwe generatie op de
boerderij was de ruil niet onaantrekkelijk. Zij kregen immers de
volle beschikking over een lopende
misschien zelfs goedlopend bedrijf.
Naast de plichten, die ze op zich
12

namen, kreeg de jonge generatie
ontplooiingskansen. Dat is — zoals
hier onder blijkt — ook een dankwoord waard.
Toen de ouders Bongers-Leijen
’’op het goed den Biesenpol onder
Zillevolde’’ hun contract hadden
laten opstellen op de voorlaatste
dag van het jaar 1791, toen het in
huis al donker werd rond vier uur
in die namiddag, schoof ook zoon
Garret Bongers bij. Hij zwoer zich
aan het contract te zullen houden
en verklaarde ’’de door sijn vader
Bernd Bongers en stiefmoeder Janna Leijen aan hem gedane overgifte
dankelijk te accepteren’’. Er klinkt
tevredenheid uit die regels.
Aan beide zijden van de tafel.
Garrit kreeg een jaar later nog meer
reden tot dankbaarheid; op 19 augustus 1792 kocht de vader de Biesenpol van mr.J.A. Tengbergen (2)
en stelde daarmee het bezit veilig
voor zijn opvolger.
Noot 1
ARA; Rechterlijk Archief van de Heerlijkheid Wisch, nr.351 (1790-1795), Minuten
van voluntaire en contentieuze zaken.
Noot 2
7. ARA; RA Heerlijkheid Wisch, nr 343
(1738-1811). Protocol van voluntaire en
contentieuze zaken, fol. 173 en volgende.
Uit: Roes Album, blz.30-38.

Zillewold mien dörpken
De straot en de buurt waor ik gewoond heb in mien jeugd
Anny Raben-Böhmer

Veldstraat. Omstreeks 1940 woonden hier aan de rechterzijde v.r.n.l. de families
Buiting, Böhmer (schoenmaker), Bieleveldt (koperslager), Jaartsveld (wegenbouw),
Gemmink (timmerman), Gemmink (schoenmaker) en Ten Have (bakker).

’k Bun geboren in de Veldstraot
(now Prins Bennadstraot), huusnummer: B 84. As naoste buren
hadden wij Bieleveldt en Buiting.
Op d’n hoek Schoolstraot woonde
de familie Gries. De Buitingkinderen waren older, dus daor hadden
wi-j as kinder niet zo völ met van
doen. Maor wel met de Griezen en
de Bieleveldjes.
Mens wat hebben wi-j vaak schik
gehad. Met weemoed denk ik an
die tied terug. Ik woon d’r al lang
niet meer, maor de herinneringen
kan niemand mien afpakken. Helder kump mien alles weer veur de
geest. De kinderköpkesweg, ons

huus, den winkeldeur met den bel
en ons etalageruutjen. As kind he’k
onbezörgd gelaefd, völ gespöld en
kattekwaod uutgehaald.
Ciel Bieleveldt was mien beste
vriendinneken. Die waogen altied
völ meer as ik. As zi-j d’r bi-j was
waogen ik ook wat meer. As blagen
hebben wi-j aardig rondgebaterd.
Deuren lossmieten en belleken
drukken was vaak onze favoriete
sport. Maor jammer veur Ciel, ze
kwam vaak snelheid te kort. At zi-j
bi-j Gemmink bi-j de bel was, gaf ik
gas en zat al lang bi-j Jaartsveld achter de muur. Zi-j viel toen een keer
met boek en balg bi-j plietsie Wen13

tink aover het fietsenstuur.
Wa’k mien ook nog goed herinneren kan, is het volgende: Bi-j Bieleveldt kwam op geregelde tieden een
vertegenwoordiger um zaken te
doen. Hi-j kwam altied met een Solexfietsken. Op zo’n middag, toen
den man zien fietsken gestald had,
zat Ciel inens op de Solex en ik
hing d’r achterop. Zo tuften wi-j
deur de Zilwoldse dreven. Veur
tien pond schik gehad.
Mien bruur Gerard was natuurlijk
bevriend met Nico, bruur van Ciel.
Die beiden waren ook een paar
benderbazen. Vader Bat Bieleveldt
roken graag een sigaar. En vaak hiel
hi-j dan een stumken aover. Zo kon
het gebeuren, dat die jonges, een
keer een stumken sigaar bemachtigd hadden. En dat an het roken
achter de heg. Maor op een gegeven ogenblik kump vader Bat op
het strijdtoneel. In de gauwigheid
wier het brandende stumken in de
tes van de aoverall gestopt. I-j könt
ow veurstellen wat t’r toen gebeuren. Flink gevluuk en een gat in de
tes!
In de zommerdag, spölden wi-j nao
de aovendbotterham nog een hot
buuten. Springen, kaatsen en tollen.
Bi-j het springen lieten wi-j de jonges altied dreien. As de jonges an
de beurt waren, trokken wi-j nog
14

wel es het touw op. Tollen is een
mooi wark. Wi-j zetten het tölleken
altied bi-j de winkel van Bongers
op den hoek van de Lichtenbergseweg, daor bi-j ‘bruur bakker’. Het
tölleken ha’k meugen kopen bi-j
Albers an de Ulftseweg. Het tölleken kleuren ik baovenop heel mooi
in met kleurpotleud.
Op een keer was ik met Mientje
Gries an het tollen, toen mien tölleken opéns bi-j Bongers baoven
deur de roeten ging. En daor stao’j
dan met een drop an de neus. Maor
um ow geröst te stellen, ’t is allemaol wel weer goed gekommen.
Bi-j opa Konnik hing an het mattenrek een schommel, daor he’w
ook völ schik met gehad. Half Zillewold kwam daor schommelen.
Maor as het bi-j opa niet zo goed
uutkwam, dan joeg hi-j ow weg.
Dich bi-j de schommel zatten zien
tuuten en daor was hi-j gek met.
Bruur bakker had daor ook een
hof, völ met appelbeum. En daor
gingen wi-j dan ook hen, um te kieken of de appels al riep waren.
Maor as bi-j ons vader dat gewaar
wier, kwam i-j d’r gin tweede keer.
Dat gereup bi-j een andere mensen
dat heuren niet!
Ik hol d’r now effen met op.
Tut de volgende keer.

Met de sik naar de bok
Gerrit te Grotenhuis.
Aan de Oude Dinxperloseweg in
Silvolde hadden we in vroeger dagen een ‘Sikkebokken-dekstation’.
Dit station was bij Toon Peters,
bijgenaamd ‘Bokke Peters’. De Oude Dinxperloseweg heet nu Berkenlaan. Deze weg was door de
gemeente enigszins verhard met
slak van de Lovink, puin en z.g.n.
Grols zand. Ook de Boterweg was
toen op dezelfde manier verbeterd.
Deze wegen waren van belang voor
de boterfabriek. Het verkeer was
toen wel iets anders dan nu.
Met een paar buurjongens ben ik
wel eens met een sik naar Bokke
Peters geweest. Dat was heel gemakkelijk, de sik liep heel hard,
veel harder dan wij, en wist precies
welke kant zij op moest. Trouwens,
iedereen kon wel ruiken dat dit
Sikkebokken-dekstation in de buurt
was.
Om in Haagse termen te spreken:
voor de dienstverlening van de sikkebok moest een onkostenvergoeding betaald worden van 10 cent.
Moeder had dit geld zorgvuldig in
een zakdoek geknoopt, met de
waarschuwing ,, Denk d’r um Arnold daj dit geld niet verliest….
Toon Peters had in vroegere dagen

diverse klusjes als voerman met
paard en kar. Ook met kleine
grondpercelen van particulieren,
ploegen en mest weg brengen.
In noodgevallen deed hij mee aan
de gladheidbestrijding in het dorp.
Er was niet altijd zout voorradig
(oorlog) daarom werd achter zijn
huis de kar volgeladen met bultzand, dat er in Silvolde genoeg is.
Met de gemeentewerkers Rougoor,
Schwartz en Toebes op de kar,
werd dan met de kolenschop zand
gestrooid. In de kom van Silvolde
kon het wel eens goed glad zijn
vooral bij de kerk, Harbers en op
de markt. Voor dat het paard ingespannen kon worden moest het
eerst ‘op scherp’ worden gezet,
d.w.z. de stompe stiften in de hoefijzers van het paard moesten eerst
vervangen worden door scherpe
stiften. Iedereen die met gladheid
met het paard de weg op moest
weet wel wat voor werk dit is.
Peters had nog een belangrijke taak
in het dorp n.l. as-emmers ophalen
en wegbrengen. Een vuilnisophaaldienst was er niet. Niemand had
centrale verwarming. Iedereen
stookte alle afval in de kachel.
Niet iedereen had ruimte om de as
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ergens te deponeren. De emmers
werden op de stotkar geleegd en
Peters bracht ze 1 maal per week
(zaterdags!) naar de stortplaats bij
het Kraaienbosch. De kleine heer
Peters heeft hard gewerkt. Hij was
zeer sterk en is meer dan 100 jaar
oud geworden.
Er was vroeger nog een bijzondere
voerman in Silvolde met bijzonder
transport. Aan de Schoolstraat
woonde Aarnt te Mebel. Deze had
als bijzonder transport een kadaverwagen. Te Mebel werd vaak geholpen door de buurjongen Frensken
Buiting. Deze is later voor zich zelf
begonnen met trekker, ploeg en
maaibalk enz. Steeds meer en grotere machines. Daarom is dit bedrijf
overgeplaatst naar de Egginkstraat.
Thans hebben de zoons Willy en
Gerard daar nu een flink modern
landbouwmechanisatiebedrijf.

Frans
Buiting
16

Kadaver-transport in vroegere dagen was niet gemakkelijk. Te Mebel
had een met groene haagtakken
afgetimmerde wagen. De grote kadavers, koe of paard, moesten dan
met een lier in de wagen worden
getrokken. Te Mebel bracht deze
dan naar het kadaverhuisje. Dat
huisje stond aan de Heidedijk,
naast het woonwagenkamp bij de
spoorbaan. Precies midden in de
gemeente Wisch. Kleine kadavers,
kalf of varken, moesten de boeren
zelf maar wegbrengen. De sleutel
van het huisje was verkrijgbaar bij
de familie Lammers, die er vlak bij
woonde. Die kregen ook een telefoonaansluiting van de gemeente
omdat er op het kamp wel eens wat
was….
Vroeger hoorde bij elke woonwagen een paard. Men had meestal
een klein paard dat nogal mager
was. De beesten werden soms aan
een touw langs de weg gezet om te
eten. Soms gingen kinderen van het
kamp in Silvolde naar school, lopen
via de korste weg, de laan van Gosselink.
Twee jongens kwamen bij ons over
de weg en zagen grote perziken aan
de boom hangen. Ze kwamen naar
me toe met de opdracht dat ik er
maar eens een aantal voor hen
moesten plukken. Ik zei: ’’Nee dat

kan ik niet doen.’’ ’’Och,’’ zeiden ze Het echte schone bultzand werd
’’dat kun je gerust doen. We zullen door de metselaar J. Hofstad juist
je niet verraaien.’’
gebruikt voor mooi metselwerk,
b.v. tegelwerk voor schoorstenen.
We kunnen ons afvragen of het Hofstad had zelf op zijn bedrijf aan
kadaverhuisje en woonwagenkamp de Oude Dinxperloseweg voldoenwel zo goed bij elkaar pasten. In de bultzand. Ook had hij daar bij
deze tijd zou het niet meer goed zijn bedrijf een kalkput. Wij moesgevonden worden. De gemeente ten hier witkalk halen om de stalhad de weg vanaf de Varsseveldse- muren te witten. In het voorjaar als
weg ook verhard met puin, slak en de koeien naar de wei gingen moest
Grols zand. De gemeente had toen het hele achterhuis goed schoongeeen taak voor verwijdering van ka- maakt worden. Een hele grote klus.
davers etc. Momenteel is dat alle- Eerst de zolder schoonmaken,
maal anders geregeld.
daarna de deel en de stal. Tot slot
werden de muren van boven gewit
We hebben in Silvolde veel te doen en van onderen zwart gemaakt met
(gehad) met zandbulten. Begint al parafinelak of teer.
bij de Dennenberg, gaat door naar Bij de hoek Schoolstraat-Oude
de Kroezenhoek. Er zijn vele afgra- Dinxperloseweg was vroeger de
vingen geweest. Mijn vader was z.g.n. Pejasbult. Die was gedeeltelijk
eigenaar van een perceel van onge- afgegraven en daarna begroeit met
veer 0.5 hectare tussen de huidige struiken. Een ruig terrein, maar een
Dreesstaat en Schaapmanstraat. Er mooie speelplaats voor ons.
werd zo veel mogelijk zand ver- Aan de andere kant van de Schoolkocht á f 0,25 per kar.
straat was een klein bosje, dat was
Toen onze boerderij in 1931 af- aangelegd op een vroegere vuilbrandde moest er nieuw gebouwd stortplaats.
worden. Omdat het bouwterrein Daarnaast stond het duivenwat laag lag werd het opgehoogd inkorflokaal dat er een aantal jaren
met 300 karren zand uit eigen bult. geleden is verplaatst naar de
Voordeel van het zand is dat de Munstermanstraat. De kleuterondergrond stabiel blijft, geen school die er ook heeft gestaan is
scheuren in de muren en mooie verplaatst en is gecombineerd met
droge vloeren.
de lagere school aan de School17

Sillevoldse mensen (3)
Bennad van de Weikamp
straat.
’s Margens bi-j zonsopgang en in
de aovend bi-j zonsondergang is ’t
bi-j ons bi-j huus altied op zien
mooist. In de margen kump de zon
altied heel veurzichtig met de eerste
lechtstraolen bi-j de Rademaker en
Susebaek aover de horizon hen
kie:ken en strik dan heel langzaam
vuutjen veur vuutjen langs de
zudeleke hemel umhoog.
Ze zeien us tegen un jong: ’’De
margenstond hef gold in de mond;
zo was t’r us iemand den ’s margens
vrog op weg ging en toe un grote
schat von!’’ Dat bracht den jong
wel an ’t denken, waorop hi-j zei:
’’Maor den man den den schat verloren had, den was nog vrogger opgestaon!’’
De zonsondergang ’s aovends is
meestal ok heel mooi, zo meugelek
zelfs nog mooier as de opkomst ’s
margens. Deurda’w bi-j ons an de
veurkant van ’t huus goed wat
ruumte hebt ku’w altied goed zien
hoe-at de zon ’s aovens achter de
Montferlandse bossen en ’t Silvoldse Kraeienbos in zien nös krup. En
daornao verlecht’te nog vaak heel
mooi met gael en oranje en rood
lecht de westeleke aovendhemel!
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En a’k tan bi-j ons achter ’t huus in
de richting van de Vrieselaars van
’t Rouweslagskempken kie:k, dan
schint hi-j daor zo liek in de roeten
en op de vensters zodat ’t wel
haost liekt of ’t hele huus van gold
is!
(Opmarking; in Sillevold numen
wi-j de loeken altied vensters, vandoar da’k ok aover vensters praot,
maor feitelek bunt ’t loeken)
Dat gezicht van ’t huus van Vrieselaar in de aovondzon dut mien nog
weer denken an un ander verhaaltje
van vrogger. D’r was us un jongen
den ’s aovonds in de wiette in
zudeleke richting un huus met golden vensters zag staon… Dat von
hi-j wel zo anlokkelek dat hi-j d’n
andere dag ’n voettocht naor dat
huus ondernam… Maor ter plaatse
angekommen kon hi-j daor niks gin
gold an’t ’t huus vinnen…
’t Waren daor adige luj en hi-j
moch daor ’s nachs dan ook blieven slaopen. D’n anderen margen
was ’t daor al weer vrog dag en de
zon kwam al weer op… Natuurlek
kek hi-j in westeleke richting of hi-j
zien eigen huus ok kon zien staon..
En jaowel, daor stont ut in vol ornaat… en ’t had nog golden ven-

sters gekregen ook…
‘t Rouweslagskempken, tegenwoordig adres: Lange Dijk 4,
Silvolde.
Umstreeks 1835 wier hier veur ’t
eerst un ni-j huus gebouwd, naomekaar bewoond deur de femilies
Ter Horst-Lensink en BorkensTerhorst, die in 1881 deur de - van
de boerderi-j Velds kommende femilie Vrieselaar-Vossers wieren
opgevolgd. Die letsten brokken ’t
olde huus af en trokken iets

zu:deleker un ni-j weer op, volgens
zeggen o.a van stene van ’t koetshuus van ’t kasteel Lechtenbarg. Ok
weer volgens zeggen zollen die stene niet al te mooi meer zun gewes
en hadden ze daorum allemael
klimop tegen de muren gepaot.
‘t Huus zat dan ok zommer en winter altied mooi in ’t gruun.
Op Velds wazzen al vier kinderen
geboren: Gradus Lambertus(18721876), Johanna Geertruida (1874),
Gerhardus Engelbertus (1877) en
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‘t Rouweslagskemken, circa 1950

Reinetta Dina (1879).
Op eur ni-je stae kwammen daor
nog bi-j: Jan Hendrik (1882), Berendina Johanna Gesina (1885) en
Hendrika Berendina (1891).
Moeder Hendrika VrieselaarVossers wonen op Velds un tiedlang naost eur zuster Dina Johanna
Groot Nibbelink-Vossers, maor op
’t Rouweslagkempken kwam ze
vlakbi-j eur bruur Hendrik Vossers
op Meurs of Bruunse te wonen.
Van de kinderen Vrieselaar-Vossers
bleef Gerhardus Engelbertus (1877)
op ’t Rouweslagskempken wonen,
de anderen vonnen naomekaar eur
weg.
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Zo trouwen Reinetta Dina (1879)
met Johan Theodorus Wunderink
van Braemer an d’n Toldiek an de
weg naor Zutphen. Later wier eur
zoon Johan nog kruidenier in Sillevold. (Zie: ’Met het oog op
Silvolde’, blz. 123-127) En Hendrika Berendina (1891) wier kamerjuffrouw bi-j de familie Van Pallandt
op ’t Huus Keppel.
Zo-as gezegd bleef Gerhardus Engelbertus thuus wonen. Hi-j vertellen later nog wel us dat hi-j ’t lopen
op Velds geleerd had. En daor
bleef ut dan ok bi-j, want van un
klein fietsken veur d’n kleinen Bennad was in die tied nog gin sprake.

Zelfs de groten hadden toen joh
nog gin fietst! I-j zollen denken dat
Gerhardus Engelbertus in ’t dageleks verkeer Gerrad of Bertus genuumd zol zun, maor ’t bezundere is
dat ze um altied Bennad nu:men…
Waorum dat wer ik nie:t. Gerhardus Engelbertus Vriezelaar trouwen op 21-3-1912 met Dina Aleida
Heijink (1885) van de Haort, gemeente Aalten. D’r wieren zes kinderen geboren: Hendrika (Riek),
Gerrit Jan (Get), Bertus Willum
(Bertus), Johanna Gezina (Hanna),

Gerharda Berendina (Gerda) en
Jan.
Jan was nog maor klein toen zien
moeder ziek wier. In die tied liep
Bennad ’s margens veur’at hi-j ging
melken op kousevu:te deur ’t huus
en dei hi-j de was. Moeder Dina
Aleida aoverleed op 6 juli 1923,
waornao Bennad in december 1925
met Gerritjen Everdina Garsen uut
Warnsveld trouwen. Toe was t’r
weer un moeder in huus.
De boerderi-j beston uut wat grond
achter ’t huus, ’t Lechtenbargper-

Vader en moeder Vrieselaar - Heijink,
met v.l.n.r. : Riek, Hanna, Gerda (op stoofje), Gerrit, Jan (op vaders knie) en Bertus.
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ceel veur ’t huus, un stuk in ’t Veld
en un wei in de Voorstse Slaege.
’t Lechtenbargperceel hadden ze in
pacht van Herman Wensink, d’n
schoolmeister van ’t Westendarp.
(Zien naam kwam ok al veur in ’t
verhaal aover Velds) Maor in 1914
dei de familie Wensink de Lechtenbarg in de verkoop en wier Jan
Rougoor eigenaar, waornao den de
grond eiges in gebruuk nam. Dat
was un probleem veur de Vrieselaars, maor gelukkig kwam d’r uutkomst deurdat ze de Kosteloren
(links van de Lechtenbarg) konnen
kopen.
At Bennad Vrieselaar zich ergens
un betje, of völ, aover opwon dan
was zien zeggen altied: ’’’t Is toch
deksels!’’ Misschien hef hi-j dat ok
wel gezegd toe hie ’t bericht kreeg
dat hi-j de Lechtenbarg kwiet
wier…. Vrieselaar nu:men ’t korte
dieksken veur d’n Lechtenbarg
langs altied ’t Baronsdieksken. Dat
was zeker naor baron Van Laar van
d’n Lechtenbarg.
Bennad Vrieselaar was ok aktief lid
van de plaatseleke afdeling van de
Gelderse Maatschappi-j van Landbouw en van de botterfebriek. En
daorbi-j was hi-j un metlaevend lid
van de hervormde kerk van Sillevold. Hi-j was t’r ok jaoren olderling. Zo was hi-j ok ’olderling van
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dienst’ (dun oldering den ‘s zondags veur de dienst un gebed dut in
de consistoriekamer en wieter ok
verantwoordelek is veur de gang
van zaken in de kerkdienst) op den
zondagmargen in 1941 toe domeneer Boersma onwel wier onder de
praek. Toe hef hie d’n domeneer
van ’t trepken van de praekstoel
afgeholpen en vervolgens d’n
dienst beëindigd met ut Onze Vader.
Nao Bennad wier Get boer op ’t
Rouweslagkempken. Get was ok lid
van de ruitervereniging en veurmelker van ’t Zuivelconsulentschap.
Hi-j gaf niet alleen de gewone
melkcursus, maor ook les an de
veurmelkers. Hi-j ston dus un trepken hoger dan de gewone veurmelkers. ’t Winnen en leveren van hygiënisch hoogwaerdige melk ston
bi-j um baovenan. Daorum had hi-j
in huus ok nog un elektrische
melkkoelinstallatie. Die dienen veur
’t ku:len van de aovendmelk en die
van de zondag.
Ampat liep Get feitelek helemaol in
't voetspaor van zien vader. Op un
gegeven moment was hie olderlingscriba van de hervormde kerk en
bestuurslid-secretaris van de afdeling van de Gelderse Maatschapi-j
van Landbouw en van de vereni-

ging veur Bedrijfsverzorging en
misschien nog wel meer. Hi-j had
dan ok verschillende notulenbu:ke
in huus. Op un keer ging ut verkeerd, namelek op die vergadering
waor de veurzitter um vroeg of h-j
de notulen van de veurige vergadering veur wol laezen ...; hi-j grep in
zien aktetas ... en mos toe tut zien
schrik bekennen dat hie 't verkeerde boek bi-j zich had…
Veurig jaor hebt Maarten Kuiperi-j
en Anneken Vrieselaar die klimop
maor weer us van 't huus gehaald ...
en now blik dat 't muurwark d'r bes
goe:d uutzut... Wat motten wi-j dan
now met dat olde verhaal aover die
olde stene?
Meurs of Bruunse, tegenwoordig adres: Lichtenberg 6.
Umstreeks 1800 wonen hier de familie Meurs-Radstake, waormet de
naam Meurs verklaord is, maor
veur die andere naam he'w tut op
heden nog gin annemmeleke verklaoring können vinnen.
Umstreeks 1838 kommen de
bruurs Hendrik Naafs (1806) en
Gerrit Naafs (1807-1862, in 1836
getrouwd met Aleida Berendina
Colenbrander, 1812-1858) op de
boerderi-j wonen. De verhu:zing
van de femilie Naafs naor Meurs/
Bruunse had nie:t völ te bedujen,

want ze kwammen van ut un goeie
honderd meter in oosteleke richting
staonde boerderi-jken, later bekend
onder de naam Messink. Naor de
reden van de verhu:zing kan'k alleen maor naor raoien; en dat doe'k
dan ok maor nie:t.
De kinder van Gerrit Naafs en
Aleida Berendina Colenbrander
zun: Theodorus (1837), Johanna
Gerritjen (1839), Willemina (1842)
en Gerrit (1849).
Johanna Gerritjen Naafs (1839)
trouwt op 11-9-1862 met Hendrik
Vossers (1835). Hendrik Vossers is
afkomstig van de Kleine Nottel,
tegenwoordig adres: Lange Dijk 2.
De kinderen uut 't gezin VossersNaafs zun: Gradus Arnoldus (18631870), Gerrit (1871) en Johan
(1876-1880). Wi-j zien hier dus dat
't oldste jungesken Vossers al
aoverleden is at Gerrit in 1871 geboren wödt. In 1876 wödt dan wel
weer un bruurken geboren, maor
den is al weer in 1880 aoverleden.
Dat wil aoverigens nie:t zeggen dat
Gerrit alleen met zien vader en
moeder opgegruuid is, want van de
Naafsen woont t'r ok nog altied wat
bi-j op de boerderi-j, beveurbeeld
ome Hendrik Naafs (1806), aoverleden op 16-3-1891 op 85-jeurige
laeftied.
Gerrit Vossers (1871) trouwt op
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braoken en op ongeveer dezelfde plaats un ni-j weer
neergezet, echt zo'n dertigerjaoren-boerderi-j, alles aeven
kas en liek en recht. Van
Gerrit Vossers is bekend dat
hi-j un hele goeie kie:k op 't
weer had ("Margen wödt 't
mooi weer, dan kö'w gaon
rogmaeien") en dat hi-j veurop liep op landbouwtechVader en moeder Vossers-Weenink, met v.l.n.r.: nisch gebied. Hi-j had al vrog
Mina, Jan, Anna, Gerrit, Wim en Hendrik
un ri-jenzaeimeschientjen met
5-6-1903 met Fredrika Willemina - ik geleuf - vief pie:pkes, waordeur
Weenink (1878) uut de Zoerick 't zaod in ri-jen op 't land kwam te
(Suderwick, Pruissen).
staon.
De familie Weenink wonen tut 'k Meen dat 't mechientjen zowel
1892 op de boerderi-j Scholtenveld, deur un peerd as deur mensen getegenwoordig adres: Kasteelweg 2, trokken kon wodden. Met zo'n meSinderen. Maor met eur trouwen chientjen ko'j met minder zaeizaod
kwam Fredrika Willemina Weenink toe, en met 't gewas op ri-jen ko'j
dus van de gunne kant. Zi-j bewa- 't onkruud baeter bestrieden.
ren nog altied de beste herinnerin- De gresmeschien was ok zo'n liefgen an de buurluj in de Zoerick hebberi-j van um. Hi-j stellen de
("Geleuf maor, geleuf maor, da'k t'r messenbalk zo secuur af dat 't mes
mennig köpken koffie edronken altied mooie vlak aover de onderste
hebbe!")
plaetjes snei.
De kinder van 't gezin VossersWeenink zun: Hendrik Johan Gerrit Vossers was ok president(Hendrik), Grada Willemina (Mina), kerkvoogd van de hervormde kerk
Johanna (Anna), Gerrit Willem van Sillevold en lid van 't schoolbe(Get), Johannes (Jan), Fredrika Wil- stuur van de Bontebrug en meugelemina (jong overleden) en Fredrik lek nog wel van meer verenigingen
Willem ( Wim).
en besturen.
In 1936 hebt ze 't olde huus afge- As president-kerkvoogd leggen hi-j
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samen met domeneer Boersma in
1934 dun eersten steen veur 't ni-je
Jeugdgebouw bi-j de hervormde
kerk. Den steen zit now nog altied
in de ziedmuur van 't gebouw, now
'De Sprank' geheiten.
Begin mei 1940 was 't bezunder
mooi weer; van Vossers hadden ze
de beeste dan ok al dag en nach
achter 't huus in 't Rouweslag in de
wei lopen. 't Was gewoon un plezier um 's margens met de opkommende zon in 't oosten, naor de
wei te gaon en de beeste te gaon
melken. Zo ook op dun tienden
mei. Op dun veurigen dag met 't
aovendmelken was Bennad Tangel-

der d'r ok al gewest monsterscheppen, d.w.z. de melk van iedere koe
waegen en met un klein bekertjen
met un lange stel d'r an, un klein
betjen melk in un flesken doen, um
't dan bi-j de botterfebriek te laoten
controleren op 't vetgehalte.
Dizzen margen mos 't ritueel nog
weer herhaald wodden. Die van
Vossers en d'n monsterschepper
wazzen dan ok al weer bi-jtieds in
de wei. Maor 't was den margen
nogal un anderen margen dan de
veurgaonde... Vanaf de Duutse kant
kwammen d'r egaals vliegtuge dizze
kant op an vliegen...
Onder 't melken zeg Mieneken tegen Bennad Tangelder: "'t Zol toch

Meurs/ Bruunse, circa 1920
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gin oorlog waezen?" Bennad zeg:
"Daor mo'j maor wel op raekenen!"
En 't was inderdaod oorlog!
Van Vossers kwammen ze redelek
deur d'n oorlog hen, behalven op 't
letst... Zoon Hendrik was met Truida Bulterman in Gendringen getrouwd en bi-j eur 'ingetrouwd', zoas dat heit. Op 23 meert was hi-j
jeurig en vader en moeder Vossers
gingen den dag dan ook naor de
vejeurdag in Gendringen.
En zo-as gebrukelek liepen ze ok
effen naor 't land um te zien hoe of
de rog en haver d'r bi-jstonnen.
Maor de Engelse jagers schaoten in
die dage op alles wat ze zaggen bewaegen, zo ook op die mensen daor
op 't land...
Die mensen gingen gauw op de
grond liggen ... en toe de jagers
weer veurbi-j wazzen kraopen ze
weer aoverend. Maor vader Gerrit
Vossers bleef liggen ...; hi-j was
dodelek getroffen... Ze hebt um
toen bi-j Hendrik en Truida naor
huus gehaald en daor opgebaard…
Un paar dagen later hef Hendrik
Veldhorst vader Vossers 's margens
in alle vrogte met peerd en wagen
opgehaald en toe hebt de jonges
van Vossers eur vader nog den zelfden margen in Sillevold op 't hervormde kerkhof begraven.
De boerderi-j bi-j familie Vossers
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is veurtgezet deur zoon Jan. Uut al
't veurgaonde is al wel dudelek gewodden dat ze van Vossers en
Vrieselaar femilie van mekaar wazzen. Zodoende wazzen Jan Vossers
en Get Vrieselaar achternaefs van
mekaar, maor volgens de ongeschreven regels van de naoberschap wazzen ze gin 'buurt' van
mekaar. Met de meeste plechtigheden bi-j Vossers of bi-j Vrieselaar
wazzen ze d'r aover en weer wel
bi-j, dat wil zeggen: 'as femelie',
maor nie:t 'as buurt'! Maor de tied
geet wieter. A'k mien niet vergis
dan bunt Get Vossers en Anneken
Vrieselaar now achter-achter-naefen-nicht van mekaar. Dat vonnen
ze zo wiette femilie dat ze maor
weer gewoon 'buurt' gewodden zun
Maor alles aover de 'buurt en
naoberschap' is eigelek un onderwerp op zich zelf!

Correctie bi-j 'Sillevoldse mensen
(2)' in Bulletin Voorjaar 2012, pagina 11, 2e kolom.
De zin 'In 1758 zijn Jan Tuenter
en Mechtelt Vels bewonerspachters' moet vervallen. Deze zin
heeft n.l. betrekking op de boerderij Vels of Velsman, SmoddendiekWestendorp.

Afscheid van het Wildemanskruid
G.J. Helmink
In de dertiger jaren speelden de
jongens van het dorp Silvolde hun
voetbalcompetitie in een 7-tal jongensclubs.
Uit een notulenschrift (men ziet
welk een archiefwaarde zulk een
schriftje na 35 jaar kan verkrijgen)
blijkt, dat de verschillende voetbalclubs genoemd zijn naar de veldjes,
waarop de matches gespeeld werden. Deze veldjes zijn geologisch
van bijzondere betekenis; het waren de rivierduintjes, zoals deze
zich in de loop van duizenden jaren
gevormd hebben langs de noordzijde van ’den Olden Issel’. (± 8000
jaar v. Christus in het PraeBoreaal).
De namen van de voetbalclubs waren: Lichtenberg, Roomberg, Plaggenberg, Dennenberg en Kruussenberg. Silvolde is gelegen op de
grens van het diliviale zandgebied
van de Graafschap en het alluviale
kleigebied van de Liemers.
De grote floraminnaar Jac. P.
Thijsse schrijft er in het Verkade
Album (1916) ’De IJsel’ (1) over als
volgt: ’Silvolde is buiten kijf het
mooiste dorpje van de heele IJselstreek. Je kunt het van alle kanten
bekijken, het is altijd even schilder-

achtig en levendig; de aardige bochtige, flauwhellende hoofdstraat, de
zijstraatjes, die je onmogelijk voorbij kunt rijden, de bijzonder mooie
en vriendelijke kerkjes (2) en de
kleurige molens, die vrij en frank
hoog op hun heuvel over het land
heenklepperen. Naar ’t Westen verrijst uit de lage IJselweiden het slot
Schuijlenburg (3), naar het Oosten
zwaaien de bouwlanden omhoog
naar een tweede heuvelreeks, waar
de hoogte bij het Pannenhuis met
wegen, die naar alle kanten uitstralen, een soort van Sterrenberg
vormt, en daar staat ook al weer
een windmolen’. Thijsse heeft het
hier over de korenmolen, die op
een steenworp afstand gelegen is
van de hiervoren genoemde Kruussenberg.
En om dat bergje gaat het. De
Kruussenberg is een afgegraven
rivierduintje. Op die plaats hielden
wij onze voetbalmatches en tijdens
één van die wedstrijden viel mijn
oog op, op het terrein bloeiend
paars bloempje, een anemoon. Ik
ben er later weer geweest, om precies te zijn op 6 mei 1939, zoals uit
mijn herbarium blijkt.
Het bloempje bloeide fraai; er ston27

Pulsatilla vulgaris Mill.
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den 10 tot 15 plantjes. Volgens
mijn aantekeningen heb ik ’de wortel niet gezien, daar de plant zeldzaam is en dus niet uit de grond
getrokken mag worden’. Toen ter
tijd had ik al een klein beetje in de
smiezen met welk een zeldzaam
plantje ik eigenlijk te maken had.
Het Wildemanskruid (Anemone
pulsatilla L., in een verouderde benaming Pulsatilla vulgaris Mill. geheten), in de Achterhoek ook wel
Poasbloem genoemd, behoort tot
de ranonkelfamilie. Het geslacht,
waartoe het Wildemanskruid behoort, is de Anemoon. De kenmerken zijn: ’bladeren zonder steunblaadjes, maar met een min of meer
duidelijk bladschede; kelk en kroon
verschillen niet zoveel van elkaar;
de kelkbladeren zijn dikwijls gekleurd. Meeldraden talrijk, in een
spiraal op de bloembodem geplaatst. Stampers talrijk, elk uit een
vruchtblad gevormd, vaak in een
spiraal op het sterker ontwikkelde
gedeelte van de bloembodem ingeplant. Alle soorten zijn enigszins
vergiftig. De bloemen van het Wildemanskruid zijn paars en van buiten evenals de stengels en de omwindselbladeren, dicht behaard. Na
de bloei pluizige vruchten. Bladeren sterk samengesteld. Zeer
zeldzaam’(4)

Waar komt het Wildemanskruid
vandaan? Het bloeit op zonnige
heuvelhellingen in Midden - en
Zuid-Europa. In de noordelijke
streken (Nederland) alleen op zogeheten rivierduinen langs de rivieren.
Deze rivierduintjes hebben zich
door verstuiving van de noordelijke
oever van de Issel gevormd. De
milieufactoren, die op deze rivierduinen heersen, vertonen wel enige
overeenkomst met de groeiplaatsen
van het Wildemanskruid in Midden-Europa. Via deze, ook meer
zuidwaarts langs rivieren gelegen
oeverwallen, dijken en rivierduinen
is deze soort, evenals meerdere fluviatiele planten, waarschijnlijk naar
noordelijker streken
’geïmmigreerd’, en zodoende ook in
ons land terecht gekomen. Het
plantje zal sedert eeuwen tot voor
50 jaar geleden in massa’s gebloeid
hebben.
Heukels vermeldt (1909), dat ’ze
bekend is van Deventer, sinds 1850
niet meer, van Zutphen, nu uitgeroeid, van den Ouden IJssel bij Terborg (Paaschheuvel) en Silvolde
(Molenwerf)(5).
Op de Poasberg heb ik haar nooit
gezien; met de Molenwerf zal waarschijnlijk het rivierduintje ‘de
Kruussenberg’ bedoeld zijn.
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Beltermans of Gerritsens Molen. op de Kruussenberg.
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Het terreinje ‘De Kruussenberg’
’Daar, in een stevig omrasterde
kuil, groeien waarschijnlijk de laat ste exemplaren van het Wildemanskruid. Ongeveer een vijftig jaar geleden kwam deze plant nog vrij
algemeen voor op de stuifduinen
langs de Oude IJssel, maar de plukwoede van de mensen heeft ze verdreven. En men plukte niet alleen
de fraaie paarse anemonen, neen
men groef ze met wortelstok en al
uit om ze over te planten in de
tuinen’.
Aldus onze natuurvriend J.G. Vos
in diens boek ’Achter Rijn en
IJssel’.(6) De afdeling Doetinchem
van de Koninklijke Nederlandse
Natuurhistorisch Vereniging is in
1919 eigenares geworden van het
bergje. De leden van deze vereniging hebben met de grootste zorg
het wel en wee van het plantje gevolgd.
En er was nogal wat wee!
In 1912 staat in het notulenboek
van de afdeling vermeld(7): Anemone pulsatilla loopt gevaar uitgeroeid te worden.
In 1922 - met Anemone pulsatilla
niet al te best gesteld; gaat langzaam achteruit.
In 1923 - Anemone pulsatilla- nog

enkele bloeiende exemplaren en
wat vruchtpluizen.
In 1934 - Anemone pulsatilla is
lang niet meer wat ze vroeger was.
Dan een wat gunstiger geluid.
1936 - veel planten, zelfs op de vorig jaar afgegraven helling.
1938 - nog steeds een belangrijk
aantal.
1939 - niet veel meer; het terrein
wordt als speelplaats gebruikt.
Dit klopt niet geheel met mijn eigen
waarneming in 1939; 10 tot 15
plantjes.
Wel met 1940 waar ik in mijn herbarium noteerde: geen plantjes ondekt.
1941 - 30 exemplaren geteld.
1944 - omwonenden gebruiken de
plek als vuilnisbelt - de gemeente
Wisch wilde er in 1936 al een vuilnisstortplaats van maken, doch dat
vond geen doorgang - toch telden
wij nog enkele exemplaren.
1946 - slechts twee bloeiende planten en wat levend blad.
1950 - 10 exemplaren geteld; treurige toestand, spelende kinderen en
vuilnis.
1951 - 10 exemplaren.
In 1951 werd het terrein aangekocht door het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, (thans Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk) en tot
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staatsnatuurreservaat aangewezen.
Het technisch beheer geschiedt
door de Natuurbeschermingconsulent bij het Staatsbosbeheer, die er
een stevig hekwerk omheen liet zetten, zodat het terrein niet zonder
toestemming betreden kon worden.
Men dacht niet dat de plant gered
zou zijn. De vakbiologen hebben
de bui wel zien hangen. En dat
werd realiteit.
De plant kwijnde weg; het aantal
gevonden exemplaren verminderde
met het jaar.
In 1959 : 7
In 1960 : 7
In 1961 : 5
In 1962 : 2
In 1963 : 2
Daarna van 1964 tot 1970 geen
enkel exemplaar. In 1970 heeft men
nog 1 (niet betrouwbaar) exemplaar
gevonden. Is die er door zaadvorming van een mogelijke plant uit de
tuinen in de buurt gegroeid? Of is
er een grappenmaker aan het werk
geweest? Wij weten het niet. Het
gezegde van een oude Achterhoeker: ’hier in de buurt zag het paars
van de Poasbloemen’ gaat helaas
niet meer op. Met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid is de
laatste bloeiplaats in Nederland van
het Wildemanskruid verdwenen.
Dat betreuren wij, leden van de
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Oudheidkundige Vereniging, zeer.
Veel natuurliefhebbers in de Graafschap hebben ’die Frühlings –
Anemone’, zoals onze oosterburen
haar noemen, gekend als een schitterend, fijn en kleurrijk bloempje.
Men keek er ieder jaar naar uit. Dat
is nu voorgoed voorbij. Sic transit
gloria terrae patriae!
En dat is dan ons afscheid van de
Anemone pulsatilla.
Verwijzing:
1. Jac. P. Thijsse - De IJssel - Verkade Album (1916).
2. Pastoor W.E.A. AhsmannParochie van den Heiligen Mauritius - De Nederlandse Hervormde
Kerk, daterend uit de 13e eeuw
wordt thans onder supervisie van
Monumentenzorg gerestaureerd.
3. Helaas in de tweede wereldoorlog door bombardement verwoest.
4. E. Heimans, Dr. H. W. Heinsius
en Dr. Jac. Thijsse, Geïllusteerde
Flora van Nederland 1930.
5. Heukels, Flora van Nederland
1906.
6. J.G. Vos , Achter Rijn en IJssel
1957.
7. Bijdrage van drs. B. Martens in
Natura, oktober 1966, no. 9.
8. IJssel en Berkelflora S. De Jong,
afb. 10 S.
Uit: Archief 1971 v.d. Oudheidkundige Vereniging De Graafschap

De Anemonenkuil
Bernard Dorrestijn
De heer Gerrit Helmink, zoon van
winkelier Helmink aan de Ulftseweg, wist in 1971 het ietwat sombere verhaal van de verdwijning
van het wildemanskruid in Silvolde,
best wel luchtigjes op te dienen. En
gelijk had hij, met enkel somberheid komen we immers geen steek
verder. Met die gedachte ben ik
dan ook aan dit stukje begonnen.
In deze bijdrage komen wel negatieve dingen voorbij, maar even
na
ar
T
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bo

zovele positieve.
De heer Helmink schreef z’n verhaal in 1971 en in die zelfde tijd
zette ik m’n kaart van de heuvels en
heuveltjes van Silvolde op papier.
Grappig is dat onze visies zo parallel lopen. Men zie de namen en lokaties van b.v. de Roomberg, Plagg
(kk)berg, Dennenberg en Kru(u)
senberg. Die bergen (bergjes, heuveltjes) vertegenwoordigen iets van
de charme van Silvolde!
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1 Dennenberg
2 Moezenbult
3 Pejasbult
4 Kruusenberg
5 De Bult
6 Metselaarsbergje
7 Galgenberg
8 Roomberg
9 Mullenberg
10 Plakkenberg
11 Sandberg
12 Sillevoldse Berg
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66
Lichtenbergseweg
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Terwijl de meeste plaatsen in onze
omgeving zich op een zeer horizontaal plat bevinden (Terborg,
Varsseveld, Dinxperlo, Gendringen), strekt Silvolde zich over een
nogal heuvelachtig terrein uit. Alleen bij Gaanderen, Etten en Ulftzuid zie je ongeveer het zelfde verschijnsel.
Maar nu dan even een negatief geluid. In 1948 stond er een interview
met de oud-plaatsgenoot, de plantkundige Dr. W. E. de Mol, in de
Graafschapbode. Hij roemt daarin
de schoonheid van het Silvoldse
heuvellandschap en zegt dat die
zandformaties in stand gehouden
zouden moeten worden en toch
vooral niet afgegraven zouden mogen worden!
Zijn oproep was bij ons kennelijk
aan dovemansoren gericht. We zaten al honderden jaren aan onze
mooie heuveltjes te knagen. We
zagen ze voor eigen ogen, maar we
hadden er geen oog voor. We hadden hoogzand nodig, en we hadden
toch zandbulten genoeg bij de
hand! Wat wil je nog meer? Ik heb
er zelf aan mee gedaan…
Voor de eigenaren van die zandbulten was het winstgevender het zand
voor een paar kwartjes per kar te
verkopen, dan wat armieterige rogge of haver op de schrale akkers op
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die bulten te verbouwen. Van de
kant van Varsseveld, Sinderen,
Breedenbroek, Dinxperlo, overal
kwamen ze met paarden en karren
vandaan voor het ’gaele zand’ van
de Silvoldse bulten!
Zo is ook onze Anemonenkuil ontstaan. Ter plaatse is niet alleen de
heuvel weggegraven, maar zelfs
ook nog een gat van een paar meter diep uitgegraven!
In ’Boerderij-en Veldnamen in
Wisch’ lezen we over de Anemonenkuil: ’In de jaren 20 van de 20e
eeuw werd hier een gedeelte van de
heuvel uitgegraven ten behoeve
van de verbetering van de Geurinkstraat. Het zand werd met lorries naar de Geurinkstraat vervoerd. Nadien groeide hier het wildemanskruid (Pulsatilla vulgaris),
plaatselijk paosbluumkes genoemd,
maar die plant is de laatste jaren
niet meer waargenomen. Wel telde
men er in 1994 maar liefst 87 verschillende soorten bomen, planten
en grassen, en vlinders als ’t kleine
vosje, kleine koolwitje, grote koolwitje, attalanta, gehakkelde aurelia
en kleine vuurvlinder.’
Omstreeks 1990 stelde de gemeente Wisch zich ten doel een heemtuin in het leven te roepen en al
gauw viel toen het oog op het –
reeds in het bezit van de gemeente

zijnde - verwilderde terreintje (kuil)
van het wildemanskruid aan de
Prins Bernhardstraat te Silvolde.
De gemeente verzorgde het grove
werk en de afdeling Oude IJsselstreek van het I.V.N. nam het fijnere voor haar rekening, dit onder de
energieke leiding van mevrouw
Adje Biemans-van Goor. De tuin
werd de naam Anemonentuin gegeven, want natuurlijk was er de
stille hoop dat op enig moment de
Anemone Pulsatilla haar paarse
hoofdje weer op zou steken, daar
in die kuil waar ze ooit zo uitbundig bloeide.

Mevr. A. Biemans en dhr. H.Bongers

De officiële opening op zondag 1
mei 1994 werd verricht door de
heer Herman Bongers en mevr.
Adje Biemans en viel samen met de
viering van het 75-jarig bestaan van
Silvolds Belang.

Tientallen personen hebben vele
jaren onnoemmelijk veel energie in
de Silvoldse heemtuin gestoken,
met name ook veel niet–
Silvoldenaren. Graag zou ik hen
allemaal bij name noemen, maar
dan zou ik er vast een aantal vergeten, dus breng ik op deze plaats een
eresaluut aan mevr. Adje Biemans
en aan al haar medewerkers!
De Anemonenkuil werd een echt
educatief natuurreservaat; op enig
moment werden er maar liefst 87
bomen en planten geteld! Daarnaast werden gedurende enkele jaren op het hogere gedeelte aan de
westkant van de kuil, gewassen als
rogge, haver, gerst, tarwe, mais,
boekweit, vlas en aardappelen geteeld.
De Anemonenkuil heeft ongeveer
tien jaar goed gefunctioneerd, maar
vanaf omstreeks 2003 werd ze helaas een prooi van de hangjeugd en
baldadigheid. En daar was geen
kruid tegen gewassen! Mevr. Biemans en haar medewerkers moesten de strijd opgeven…
Het heemtuinarchief met o.a wel 80
prachtige kleurenfoto’s, werd aan
Old Sillevold geschonken en is in
onze archiefbewaarplaats in de
DRU Cultuurfabriek in te zien. We
kunnen de foto’s ook een keer op
een soosavond vertonen.
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21. Witbol
22. Zegge (blauwe grosje)
23. Kromhals
24. Stinkende gouwe
25. Reigersbek
26. Akkerviooltje
27. Herderstasje
28. Zandraket (wit)
29. Gewone raket (geel)
30. Veldereprijs
31. Paardebloem
Heemtuin Silvolde, telling bo- 32. Klein kruiskruid
men en planten, periode april- 33. Smalle weegbree
34. Witte dovenetel
september 1994:
35. Paarse dovenetel
36. Ooievaarsbek (zacht)
01. Sleedoorn
37. Kraailook
02. Meidoorn (eenstijlige)
38. Vogelmuur
03. Vlier (gewoon )
39. Brandnetel (gr.)
04. Hondsroos
40. Ridderzuring
05. Braam
41. Schapenzuring
06. Brem
42. Kaardebol (gr.)
07. Peer
43. Dagkoekoeksbloem
08. Appel
44. Witte klaver
09. Berk
45. Vogelpootje
10. Zomereik
46. Hazepootje
11. Klimop
47. Stijve klaver
12. Hop
48. Kleine klaver
13. Wilde wingerd
49. Driekleurig viooltje
14. Windhalm
50. Kleine hoornbloem
15. Kweek
51. Grijskruid
16. Kropaar
52. Leeuwetand
17. Reukgras
53. Havikskruid
18. IJle dravik
54. Ringelwikke
19. Zachte dravik
55. Voederwikke
20. Straatgras

De gemeente heeft het terrein inmiddels een meer open karakter
gegeven, waardoor de hangjongeren
verdwenen zijn, maar daardoor zijn
de 87 bomen en planten nog lang
niet allemaal weer terug…, en ook
nummero 88 niet!
Vraag: hoe moet het nu verder met
de Silvoldse Heemtuin ’De
Anemonenkuil’?
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56. Kleine varkenskers
57. Tormentel
58. Gewone spurrie
59. Schijfkamille
60. Reukloze kamille
61. Klaproos (kleine)
62. Melkdistel
63. Canadese fijnstraal

72. Zandklokje
73. Boerenwormkruid
74. Hemelsleutel
75. Schermhavikskruid
76. Bijvoet
77. Akkerhoningklaver
78. Vlasleeuwbekje
79. Zwaluwtong

De Anemonentuin in volle glorie

64. Stijve raket
65. Vergeetmijniet (akker)
66. Akkerwinde (roze)
67. Gecult klaproos
68. Varkensgras
69. Asperge
70. Zwarte toorts
71. Sint Janskruid

80. Melde
81. Wilgeroosje
82. gewoon Biggekruid
83. Groot kaasjeskruid
84. Walstro (geel)
85. Duizenblad
86. Cypreswolfsmelk
87. Zandblauwtje
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Activiteitenkalender 20122012-2013

Heemkundige vereniging

Open Monumentendag Oude IJsselstreek

Old Sillevold

Vrijdag 7 en zaterdag 8 September

Opgericht 18 februari 1997

Soosavond
Woensdag 24 oktober, 20.00 uur, in wijkcentrum De
Lichtenberg, Reeënstraat 20a, Silvolde. Filmavond
interview oud-politieagent, G. van Wijngaarden.

Heemkundige vereniging Old Sillevold

Openbare Avond
Woensdag 14 November, 20.00 uur, Zalencentrum
’t Molentje, Silvolde. Powerpointpresentatie drs. Ivo
Hermsen: Van ’Steentijdbijl tot Middeleeuwse trouwring’.

Soosavond
Woensdag 16 januari, 20.00 uur, Schuttersgebouw
’’Willem Tell’’, Kerkenstraat 17, Silvolde.
B. Dorrestijn: ’De stichting van het dorp op de rivierduinen en de ontginning en verkaveling van het
buitengebied’. Met discussie.

Jaarvergadering
Woensdag 20 februari, 19.30 uur, Zalencentrum
’t Molentje, Silvolde. 19.30 uur Jaarvergadering
20.15 uur: Powerpointpresentatie dhr. Jan Berends:
’Slangenburg, huis, landgoed en bewoners’. Deze
avond kan men zich opgeven voor deelname aan
excursie naar het kasteel op zaterdag 13 april.

Soosavond
Woensdag 20 maart, 20.00 uur, in wijkcentrum De
Lichtenberg, Reeënstraat 20a, Silvolde.
B.Dorrestijn: ’Het buitengebied: van herengoed naar
particulier eigendom’. Met discussie.
Excursie naar kasteel Slangenburg.
Zaterdag 13 april,
aanvang 13.30 uur bij kasteel Slangenburg.

Zomeractiviteit.
Woensdag 12 juni, 19.00 uur, bezoek aan
NatuurlijkBuiten, Toldijk 11.
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