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Voorwoord
Op de openbare Avond op donderdag 22 oktober bij Grandcafé De
Buurman hield Dr. G.T.M. Trienekens te Soest een lezing over ‘De
voedselvoorziening van het Nederlandse volk in de Tweede
Wereldoorlog’. Dhr. Trienekens
kwam tijdens zijn promotieonderzoek in de jaren 1970-1985 tot de
ontdekking dat het tijdens de WOII
met de voedselvoorziening aanmerkelijk beter gesteld was dan in de
Eerste Wereldoorlog.
Begin 1940 benoemde de regering
Ir. S.L. Louwens tot Generaal voor
de voedselvoorziening. De bezetter
bleek er in mei 1940 niet over uit de
voedselvoorziening van ons volk in
gevaar te brengen en accepteerde
het reeds door de heer Louwes uitgezette beleid. Deze had de stopzetting van de graaninvoer van
overzee voorzien, en gelastte dan
ook een drastische inkrimping van
de varkens- en pluimveestapel.
Daarnaast moesten de boeren een
zeker percentage grasland in bouwland omzetten en daarop tarwe,
rogge en aardappelen verbouwen.
Om dit allemaal bij te houden werd
in iedere plaats een Plaatselijk Bureauhouder (PBLH) aangesteld.
De opbrengst op de boerenbedrij4

ven werden bestemd voor: het eigen gebruik op de boerderij, het
Nederlandse volk en het Duitse
leger; niet of nauwelijks voor het
Duitse volk! En doordat het de
boeren vaak gelukte nog wat extra
graan buiten de levering te houden,
beschikten zij en het Nederlandse
volk - dus buiten het bonnenstelsel
om - zelfs nog over wat extra!
Na de Slag om Arnhem en de door de Ned. Regering in Londen
gelastte - Spoorwegstaking, viel de
voedselaanvoer naar WestNederland echter vrijwel stil en
diende daar de zogenaamde Hongerwinter zich aan.
Het is allemaal na te lezen in
G.M.T. Trienekens ‘Tussen ons
volk en de Honger. De voedselvoorziening, 1940-1945’, Utrecht,
1985.
Op de Openbare Middag in het
Schuttersgebouw van ‘Willem Tell’
op zaterdag 28 november gaf dhr.
Carl Lusink te Drempt een presentatie over ‘De vliegtuigcrashes in de
omgeving Silvolde-Ulft’. De crash
van de Halifax bij het Melkvonder
te Ulft II op 23 juni 1943 kreeg
hierbij de meeste aandacht.
Enkele ooggetuigen konden zelfs
nog nadere gegevens aandragen en

mevr. Trudi Peters-ten Have bood
de spreker en ons nog correspondentie met nabestaanden aan!
Op 18 januari 2016 kwamen we bij
De Buurman bijeen en vertelde
dhr. Jan Verheijen ons over: ‘De
fietstocht naar Rome’.
Vader schilder Bernard Verheijen
fietste in 1928 vice versa van Silvolde naar Rome en hield daarvan
een dagboek bij, dat in 2000 en
2010 als reisgids diende voor zoon
Jan, voor diens fietstocht over dezelfde route. Soms logeerde hij in
dezelfde hotels als zijn vader en
kon hij de eigenaren van nu de
handtekening van de eigenaar van
toen laten zien.
Bernard Verheijen was in 1928 met
z’n fiets in het Collosseum, maar
Jan mocht er niet in met zijn tweewieler! Maar voor ‘Professor
Verheijen’ gingen de deuren wagenwijd open!
Op donderdag 25 februari hielden
we bij ‘Ons Pakhuus’ onze 19de
Jaarvergadering. Voorzitter Bernard Dorrestijn had zijn openingswoord getiteld: ‘Een vereniging
met honderden bodemvondsten,
foto’s, archieven en een berceau
met tientallen grafmonumenten’.
Hij wees er op dat het beheer van

dit alles de komende jaren heel veel
inzet van bestuur en leden vraagt.
In het Jaarverslag van secretaris
André Tangelder passeerde het verenigingsleven van 2015 de revue.
Old Sillevold telde eind 2015 148
leden. André memoreerde daarbij
o.a. het overlijden van: Gerard Berendsen, Gerrit te Grotenhuis,
Gonda Beijer-Frank, Henk van
Aalst, Ben Oostendorp, Jan Steverink, Arnold Pasman en Gerda Nijman-Suselbeek. Zij werden met een
moment stilte herdacht.
Penningmeester Karin-Tangelder
lichtte het Financieel Jaarverslag
toe, hetgeen na enkele vragen en
opmerkingen uit de vergadering
werd goedgekeurd. Robbie Wolters
kon melden dat hij en Jan Kuitert
de boeken en de kas hadden gecontroleerd en alles in goede orde bevonden hadden, en dat de penningmeester derhalve decharge verleend
kon worden.
Bij het punt bestuursverkiezing zagen Els Kraan en Ton van der
Kemp zich herkozen en trad de
heer Jan Pierik tot het bestuur toe,
dit i.p.v. de heer Theo Koolenbrander, welke zich niet herkiesbaar had
gesteld. Theo Koolenbrander kon
deze avond niet aanwezig zijn, en
kon derhalve op dat moment niet
bedankt worden, dus doen we dat
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dan nu schriftelijk. ‘Theo, je hebt je
sporen te Silvolde verdiend: als onderwijzer/teamlid binnen het R.K.onderwijs, de Mauritiusparochie, de
Muziekvereniging St. Radboud en
als penningmeester van het ‘Comité
Silvolde 800’, dat in 1988 de festiviteiten rond het 800-jarig bestaan
van ons dorp organiseerde. Het
meest tastbaar bewijs van de laatste
activiteit is nog altijd de uitgave van
het prachtige Jubileumboek: ‘Met
het oog op Silvolde. Silvolde in
woord en beeld’, Ulft, 1988.
En vanaf 2000 maakte je ook actief
deel uit het bestuur van de Heemkundige Vereniging ‘Old Sillevold’.
Als waardering voor dit alles mocht
je in april 2012 als Koninklijke onderscheiding de Oorkonde van het
lidmaatschap van de orde van
‘Oranje Nassau’ ontvangen. Nogmaals gefeliciteerd! Op deze plaats
bedanken we je nu voor je inzet
voor de vereniging! En we prijzen
ons gelukkig met je toezegging
‘werkend lid’ te willen blijven!’
Na de pauze kregen de heren Theo
en Leo Salemink het woord voor de
presentatie van hun FamilieSalemink-epos ‘Ondankbare grond’.
Dat is ook de titel van hun familieboek dat zij onlangs het licht lieten
zien. De oudste bekende Saleminks
woonden op de boerderij Groot
6

Salemink te Sinderen, de boerderij
waaraan ze ook hun familienaam
ontleenden.
Meestal werd de oudste zoon de
opvolger op de boerderij, maar de
voorouders van Theo en Leo waren veelal niet de oudste en moesten derhalve elders aan de slag zien
te komen; als boerenknecht of als
echtgenoot van een boerendochter
zonder broers. Zo voerde de weg
van de familie vanaf Salemink te
Sinderen via het Monnicksgoed te
Netterden (waar men van protestant katholiek werd) naar Silvolde,
waar men achtereenvolgens pachtboer werd op de Grote Nottel, de
Kempen en Lubbers.
De Kempen was een boerderij van
het Rentambt Schuilenburg en
werd begin 1800 door de Fransen
in de verkoop gedaan, maar Salemink was niet bij machte te kopen.
Men verliet de Kempen en pachtte
van het Huis Bergh de boerderij
Lubbers aan de Rabelingstraat.
Maar ook daar zat het geluk niet
mee. Toen de boerderij aan renovatie of herbouw toe was, moest de
pachter dat betalen, dit terwijl vanwege de aanvoer van goedkoop
buitenlands graan het eigen graan
de halve prijs maar meer opbracht.
Dit alles noodzaakte de familie om
in 1889 ook Lubbers achter zich te

laten en elders emplooi te zoeken.
Hun vertrek lag dus niet zozeer aan
de Silvoldse grond, dan wel aan de
heren van Bergh en de graanboeren van de Verenigde Staten!
Maar ondanks ons bezwaar tegen
de titel van het boek bevelen we
‘Ondankbare grond’ toch van harte
bij onze leden en lezers aan! De
grote verdienste van de schrijvers
is dat ze de geschiedenis van een
boerenfamilie binnen het kader van
de totale geschiedenis van streek en
gewest geplaatst hebben, en dat in
begrijpelijke bewoordingen!
‘Ondankbare grond’ is te koop bij
de schrijvers en de Uitgeverij Fagus
te IJzerlo.
Vervolgens willen we u nog wijzen
op een drietal andere uitgaven.
* Jaarboek Achterhoek en Liemers,
nr. 39, meerdere schrijvers.
* De mens en zien wark, A, Woordenboek van de Achterhoekse en
Liemerse Dialecten, onder redactie
van dhr. Lex Schaars.
* In november 2015 kwam Uitgeverij Hermans op de markt met:
‘Hugo Jaartsveld Fotograaf’ door
Ellen ten Brinke en Willy Hermans.’

De samenstellers hebben zich door
een berg van meer dan 15000 negatieven en foto’s geworsteld en daaruit zo’n 500 van de meest sprekende voor publucatie geselecteerd.
En zo krijgen we achtereenvolgens
een inkijk in: Doetinchem en
streek, Normaal, Bands en festivals,
De Graafschap, Sportfoto’s en Hugo Jaartsveld een Silvolds kunstenaar.
Hugo Jaarstveld groeide op in het
gezin Jaartsveld-Bongers aan de
Terborgseweg te Silvolde. En in het
buurhuis woonde ook een familie
Jaartsveld-Bongers en dat was de
bakermat van Jan Jaartsveld, de
wegenbouwer en oprichter en eerste voorzitter van Old Sillevold.
Twee mannen met kwaliteit!
*De Sportclub Silvolde verraste ons
eind 2015 nog even met de uitgave
van de zeer goed verzorgde glossy:
‘Jubileumuitgave 1915-2015’.
Aan de hand van een tiental interviews komen met name de laatste
50 jaar Silvoldse voetbalhistorie op
een unieke wijze in beeld! Proficiat!
Bestuur en redactie.
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De Rode Molen
Ode aan generaties hardwerkende boeren van de
Silvoldse Buurt en de Kroezenhoek
Wieke, wieke waaien
zie de molen zwaaien
trots en fier
malend met plezier
parmantig staat hij daar te staan
de Beltermansmolen,
met zijn ranke rode romp
als een baken op de bult,
de plek rondom
het domein van de boeren,
met paard en kar komen ze aangereden
zakken vol eerlijk graan,
na het werk van molenstenen
gaan ze weer henen
met fijn, geurend meel.
als naaste buur aan de voormalige Veldstraat
het complex van de zuivelfabriek,
elke morgen op het voorplein van de ‘Eendracht’
een drukte van belang,
melkrijders met platte boerenwagens
zwaar beladen met volle bussen,
8

met souplesse en lenigheid
gaan de bussen op de rol,
binnen koel en steriel
mensen in het wit wegen en bemonsteren,
na de rondgang door de fabriek
komen de bussen
leeg of gedeeltelijk gevuld met wei
weer terug op de wagen,
na een goedkeurende blik
van de hoge schoorsteen van de botterfabriek
gaat de melkrijder weer huiswaarts.
een andere plek van de boerenindustrie
is de ‘boerenbond’,
als vervanger van de rode molen
elektriciteit in plaats van windkracht,
slechts een paar treden
naar de verhoogde kade,
bij een zich vullende zak
staat de echte ‘mulder’
stoffig melig in overall en pet,
eerst melden op kantoor
een hartelijk welkom door de meneer achter het bureau
een gebruikelijk praatje over het weer,
met een papiertje van de zaakvoeder
wordt de bestelling
meel, kolen of kunstmest
op de kar gekieperd.
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voor het verhandelen van vee
en een goed functioneren van de edele viervoeter
moeten de boeren toch wel even
buiten het terrein van de boerenindustrie,
een hoefsmid voor het beslaan van paarden
een leerbewerker voor het paardentuig,
een veemarkt aan het begin van de Pr. Bernhardstraat
in de schaduw van de Mauritiuskerk,
een levendige handel en veelvuldig handjeklap,
de financiële afhandeling
onder het genot van een stevige borrel
bij café Meijer,
vooreerst de stek van de boeren.
dicht bij Gerritsens molen
in de buurt van voornoemde bedrijven
café Mijnen, ’t Molentje,
sinds de oprichting van de ‘Metworst’
het trefpunt van de boeren,
voor een pint en een neut
het laatste nieuws en om bij te praten,
of rondom een tafel
de kaarten te schudden en te delen
om solo, trokken of klaverjas te spelen.
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door mechanisatie, schaalvergroting en fusies
is de machtige invloed van de boeren van weleer
in snel tempo afgebrokkeld,
hun domein rond de rode molen
hebben ze moeten prijsgeven,
wat nog rest van die ‘goeie oude tijd’,
het gebouw van de boerenbond maar met woonfunctie,
café ’t Molentje, maar bovenal
als de trots van Silvolde
als een rots in de branding,
de nog immer rijzige rozerode molen
enkel nog actief op vrijwillige basis,
en verder nog een blijvende herinnering
in de vorm van straatnaambordjes
als molenweg, boterweg, en zuivelweg.
wieke, wieke waaien
zien we de molen nog zwaaien,
nog slechts een enkele keer
gaan de wieken heen en weer
na vele jaren van arbeid
is hij nu op een leeftijd
om als een statige blom
te genieten van zijn ouderdom
Jan Hofstad
11

De vliegdemonstratie op kermiszondag 1920
Bernard Dorrestijn
In een historisch overzicht van
Terborg wordt ergens gewag gemaakt van een man die in drie eeuwen leefde; hij was eind 1600 geboren en stapte begin 1800 nog
door Terborg. Zoiets heeft Schutterij ‘Willem Tell’ ook meegemaakt:
opgericht eind 1800 en nog in goede gezondheid begin 21e eeuw!
In 2012 kon de vereniging haar
Jubileumuitgave dan ook met een
gerust hart de naam ‘Willem Tell
door de eeuwen heen’ meegeven!
Het boek biedt ons een prachtige
inkijk in ruim honderd jaar verenigings- en dorpsgeschiedenis.
Willem Tell beleefde nogal wat
topjaren, b.v. 1920. Het was het
jaar van de grote vliegdemonstratie
op kermiszondag 19 september,
misschien wel de eerste in de provincie Gelderland. Op de pagina’s
28-32 van ‘Willem Tell door de
eeuwen heen’ worden we uitvoerig
over dit evenement ingelicht. Genoemde pagina’s vormen een overdruk uit de dagboeknotities van de
12

Hubertus
Antonius
Jaartsveld
(1899-1950).
Foto uit
1948.
heer Hub Jaartsveld. De verleiding
is groot dat allemaal af te drukken,
maar dat zou teveel ruimte in beslag nemen. We volstaan hier met
de verwijzing naar het genoemde
Gedenkboek van Willem Tell.
Bij de lezing van Jaartsvelds verslag
wordt het duidelijk dat het bestuur
van Willem Tell zo’n vliegdemonstratie in eerste instantie eigenlijk
helemaal niet zo zag zitten. Willem
Tell was heus niet ingeslapen en
ook niet voor een kleintje vervaard,
maar aan een vliegdemonstratie
hadden ze nog niet gedacht. En
wat waren de risico’s wel niet?
Met name de financiële?

Hub Jaartsveld was nog maar 21
jaar jong, maar kwam vanwege de
wegenbouwactiviteiten van zijn
vader en hemzelf al wel door het
hele land en zag en hoorde zodoende heel wat meer dan de gemiddelde Silvoldenaar. Zodoende
kreeg hij weet van de activiteiten
op het gebied van vliegdemonstraties van de heer Ekker te Hengelo
(O). Dat leidde ertoe dat hij samen
met zijn vriend Jan Pierik - 26 jaar
en zoon van spekslager Pierik - het
bestuur van Willem Tell bestookte
met het idee om de heer Ekker op
kermiszondag 19 september 1920
een vliegdemonstratie te Silvolde te
laten geven. De heer Ekker vroeg
f 1200 voor de komst met vier toestellen. Hub en Jan moesten heel
lang soebatten, maar het besluit
werd wel genomen. De wei van
Schuilenburg zou als feestterrein,
en tevens als start- en landingspunt, fungeren; de toegangskaartjes
zouden respectievelijk f 2,50, f 1,50
en f 0,50 kosten.
Er werd op duizenden bezoekers
gemikt, maar er werden ook garantstellingen gezocht en gevon-

Een dubbeldekker van de AMIT
(Automobiel Maatschappij In Twente).
Achter de piloot vermoedelijk de heer
Evert Ekker.

den; dit voor het geval dat de beoogde bezoekersaantallen niet gehaald zouden worden. En de Edelachtbare heer burgemeester Karsten verleende toestemming voor
het evenement.
Jaartsveld beschrijft in geuren en
kleuren hoe die grote en grootste
dag verlopen is. De eregasten werd
een speciale plaats op de tribune
aangewezen; met name genoemd:
burgemeester Karsten, vader Jaartsveld, Koenders, Ten Have,
Borggreven, Kolks, Reirink, Welling, Bongers, Gerritsen, Pas en
Van Raay. Voor Pas moeten we
waarschijnlijk lezen: Gradus Jansen
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van boerderij De Pas, Bievinkstraat, Silvoldse Buurt.
Voor een zesduizendkoppig publiek maakten de vliegtuigjes de
vreemste kapriolen in de lucht, en
op de grond vloeiden de financiën
en consumpties rijkelijk.
Na afloop kon men de aandeelhouders 100 procent van de gerantstelling uitkeren en het personeel
en politie een tractatie aanbieden.
Kortom: de vliegdemonstratie van
1920 was een groot succes! Men
leze Jaartsvelds verslag! Je zou denken: geen vuiltje aan de lucht, maar
als het aan raadslid Hendrik Veldhorst uit de Lichtenberg had gelegen dan was dit de eerste en tevens
de laatste vliegdemonstratie op kermiszondag in Silvolde geweest.
Uit De Graafschapbode van vrijdag 17 september 1920, verslag

Hendrik
Veldhorst
(1876-1923)
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gemeenteraadsvergadering:
Rondvraag.
De heer Veldhorst heeft vernomen, dat
tijdens de kermis te Silvolde op zondag
een vliegdemonstratie zal worden gehouden. Spreker betreurt deze ontheiliging
van de zondag. Deze attractie zal aanleiding geven tot het bijeenkomen van veel
mensen en dit tot drankmisbruik. Spreker vraagt het oordeel van de raad.
De voorzitter ziet het verschrikkelijke
van deze demonstratie niet in. De aard
der Silvoldse bevolking brengt mede, dat
men daar niet die strenge zondagsopvatting heeft. Zondag is de eerste kermisdag.
Men heeft er wel muziek, enz. en zolang
dit gehandhaafd wordt kan het vliegen
geen kwaad.
De heer Veldhorst verklaart tegen het
vliegen als zodanig geen bezwaar te hebben, maar wel dat zulks op zondag
plaats heeft. Zo zet men aan de kermis
nieuwe luister bij. Een zeer grote minderheid in de gemeente betreurt de demonstratie.
De voorzitter zegt, dat hij als hoofd van
de politie toestemming geeft, maar wel
bereid is rekening te houden met de uiting
van de raad.

De heer Veldhorst stelt de volgende motie:
‘De Raad der gemeente Wisch, gehoord
de voorgenomen vliegdemonstratie te Silvolde, betreurende dat zulks op zondag
zal plaats hebben, verzoekt den burgemeester zulke maatregel te nemen dat
zulks in het vervolg niet meer zal plaats
vinden en gaat over tot de orde van de
dag’.
De heer Berkhoff is niet tegen (*)
zondagsontheiliging, maar deze kermis
wordt reeds eeuwenlang gehouden met alle
bijbehorende vermakelijkheden. Een
vliegdemonstratie acht spr. niet bezwaarlijk en het is moeilijk een grens te trekken. De zondag moet voor enig vermaak
beschikbaar blijven. Dit kan zonder
schade voor geestelijk leven. Als de demonstratie tot ongeregeldheden zou leiden
dan ware zulks anders.
De heer Ormel merkt op, dat ieder vrij is
er heen te gaan of niet. In het kijken
naar de demonstratie ziet spr. geen bezwaar.
De heer Veldhorst wijst er op dat de
gemeente als overheid de roeping heeft de
zondagsrust te bevorderen.
De voorzitter zegt, dat de heer Veldhorst
consequent zal zijn als hij de algehele

afschaffing van de kermis zou bepleiten.
De heer Veldhorst is genegen dit voorstel
te doen maar acht dit niet aan de orde.
De heer Verheijen prefereert het verblijf
der kermisbezoekers bij de vliegdemonstratie boven het toeven in de kroeg.
Spr. ziet er daarom geen onheil in, want
er is gelegenheid tot waarneming der kerkelijke plichten.
De heer Veldhorst handhaaft zijn motie
omdat de demonstratie evengoed op maandag kan plaats hebben.
De heer Schreurs wijst er op, dat het
grootste deel der Silvoldse bevolking in de
fabriek werkt, en deze zouden de demonstratie niet kunnen bijwonen.
De heer Kranen deelt niet de opinie dat
een vliegdemonstratie tot meer ongeregeldheden zal leiden. Zolang de kermis in
Silvolde zal bestaan, zullen er mensen in
de herberg blijven hangen, maar door vliegen zal dit niet bevorderd worden.
De motie Veldhorst wordt verworpen met
7-5 stemmen. Vóór de heren Klein Hesselink, Veldhorst, Tieltjes, Boomkamp
en Rutgers.
De vergadering wordt gesloten.
(*) Waarschijnlijk een vergissing van de
verslaggever; de heer Berkhoff bedoelde
w.s. dat hij tegen zondagsontheiliging was.
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Het zou de moeite waard zijn te
achterhalen uit welke politieke
hoek de raadsleden (met name de
sprekers en de voorstemmers) alzo
kwamen. Gerhardus Bernardus
Verheijen was een R.K. raadslid uit
de Kroezenhoek; hij woonde op de
Enselman of de Pothof.
Hendrik Veldhorst was A.R.(AntiRevolutionaire Partij). Het standpunt van Veldhorst neigt in het
onderhavige geval - volgens mij meer naar dat van de Staatkundig
Gereformeerde Partij (S.G.P.)
Omstreeks 1950 ving ik in de ziekenzaal van het St. Antonia Gasthuis in Terborg nog een echo van
de demonstratie van de heren Ekker en Veldhorst - zij het verschillend in soort - op.
De motie van Veldhorst had bij het
kermispubliek kennelijk de nodige
hilariteit opgeroepen, want in de
danszalen in de café’s zong men die
kermisdagen van 1920:

Maor Veldhorst
wil ’t niet hebben.
Die hele vliegeri-j,
’t is sabbatsschenneri-j.
16

Tot slot nog een reactie uit Varsseveld, en wel van de correspondent
van De Graafschapbode.
De beste man kon zijn jaloezie
richting Silvolde nauwelijks onderdrukken; hij schreef in de krant van
dinsdag 21 september:

De bewoners van ons dorp hebben de
laatste dagen veel in de lucht gekeken, het
begon vrijdagmiddag reeds, toen een vliegmachine (tweedekker) laag boven ons
dorp vloog en een hele zwerm reclamebiljetten voor de vliegdemonstratie te Silvolde uitwierp, welke biljetten gretig door
de jeugd werden opgevangen.
Zondagmiddag kon men de vliegtuigen
rond en boven ons dorp zien zweven. Het
is dan ook de eerste keer geweest dat er in
onze gemeente (al is het dan nog geen
Varrseveld) gevlogen is met gelegenheid
voor passagiers-vluchten.

Mien kweekschooltied
Anny Raben
Begin jaoren vieftig kwam ik nao
de ULO in Arem terecht op de
kweekschool Insula Dei, het eiland
Gods. Dat was toen gehuusvest an
de Velperweg, een heel groot gebouw en dat heiten Sacre Coeur.
D’r was een helen grote tuin bi-j.

Wi-j zatten daor niet alleen as kwekelingen. Een gedeelte was bestemd veur olde leuj, zo’n soort
bejaordenopvang was daor toen al.
Verder waren daor natuurlek de
zusters. ‘De zusters van liefde’,
heiten de orde. Helemaol nog met
ruisende rokken, kap en rozenkrans. Naost ons onderkommen
ston een schippersinternaat en
school Stella Maris. Die schippers-

kinderen droegen op zondag een
matrozenkleedje, nee jongens waren daor natuurlijk niet.
Vieftien jaor was ik toen vader en
moeder mien op een zondag in
september weg brachten. Met karbiesken en tas, want ik kwam daor
intern. Dat was een helen hap
veur mien, want ik was nog
nooit van huus gewest. Met logeren ha’k niks, slaopen bi-j een
ander nog minder. Op den bewusten zondag miek ik kennis
met de directrice, zuster Anneta.
Ik kreeg een soort inleiding veur
het laeven binnen een internaat.
Met de herfstvakantie ging ik veur
het eerst naor huus. Eenzaam of
alleen was i-j daor trouwens niet.
Wi-j waren daor wel met een honderd vrouwleuj. Völ uut de Achterhoek, uut Gendringen, Megchelen,
Varsselder, Ulft, Netterden en
Breedenbroek. Wi-j hadden daor
allemaol een slaopkaemerken. Um
kwat veur zes in de margen ging d’r
een bel, dan sprong ik uut bed, zet17

ten de deur op een kier, viel op de
kni-jen en prevelen drie weesgegroetjes. Zuster Josefien liep op de
gang en kek of i-j d’r uut waren.
Daornao voltrok zich de ceremonie van wassen en ow in de kleer
werken. Half zeuven zatten wi-j in
de kapel. Rector De Bruin had de
mis altied raps uut.
Daornao werd het bed weer opgemaakt en brood gegaeten. Veur dat
de lessen begonnen, was d’r nog
tied um wat huuswerk nao te kieken, dus op naor de studiezaal.
Op de lessenaar zat altied een
krantlaezende zuster.
Wi-j kregen niet alleen les van zusters, d’r waren ook enkele leken
werkzaam. D’r was een gymnastiekleraar en veur Nederlands en
letterkunde hadden wi-j een lerares.
Ze kwam elke margen op het fietsken vanuut de stad. Ze was niet
getrouwd, maor was heel wat
mans. Ik zie ze nog veur de klas
staon: een soort Golda Meir, een
rots in de branding, waor i-j maor
moeilijk um hen kon kommen.
Onder heur leiding voerden wi-j
ook toneelstukken op. Boeven en
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madeliefjes wier op een dag veur
het voetlicht gebracht. Heb d’r in
met gespöld. Mens wat een schik
hebben wi-j gehad. Ut werd ook
nog opgevoerd veur onze olders
en familie.
De maoltieden werden gebruukt in
de refter of recreatiezaal. Lange
taofels met kwetterende kwekelingen. An de kopse kant van een taofel zat altied een zuster. Ze ging
vaak rond um te kieken, of i-j wel
genog op hadden geschept. Zo
niet, dan kwakken ze ow een beste
portie d’r bi-j op het bord. Dat is
mien één keer overkommen, maor
ik dacht, dat is ens, maor niet weer!
Nao de lessen gingen wi-j naor de
studiezaal tut zeuven uur, dan ging
het in optocht naor de kapel, de
rozenkrans bidden. Jao, an geestelijke bagage bun’k in die jaoren
niks te kort gekommen. Ut was
natuurlijk een heel ander laeven as
thuus. Toch denk ik nog wel es
met een vleugje weemoed an die
tied terug.
Ik wol het hier maor effen bi-j laoten. Zol zeggen: tut de volgende
keer. Wudt vervolgd.

Bontebrug-Nieuwdorp-Bontebrug
Lex
De Bonte Brug
Vroeger liep er een Hessenweg
over de stuifduinen van Anholt in
Duitsland naar Doesburg in Nederland. De Astrang, een bevaarbaar riviertje, stromend van

Bocholt in Duitsland naar Ulft,
doorkruiste deze weg. Dezelfde
Astrang vormde ook de grens tussen de heerlijkheden Gendringen
en Wisch, en later evenzo tussen
de gemeenten Gendringen en
Wisch. Omstreeks 1894 is de
hoofdstroom van de Astrang in
zuidelijke richting verlegd, waardoor ze zich vanaf die tijd zuidelijker met de Oude IJssel verenigt.
De oude Astrang werd een onbeduidend stroompje en ging vanaf
die tijd als vanzelf de ‘Olde Strang’
heten.

In vroeger tijden zal het verkeer op
de Hessenweg zich ter plaatse door
een voorde een weg naar de andere
kant van de rivier gezocht hebben,
in de zomer wadend en in de winter met een roeibootje of een platbodem. Maar in de 17de eeuw is er
al sprake van een brug.
In de jaren 1845-1847 bestraatte
het Rijk de weg GendringenDoesburg met klinkers en kreeg ze
de status van Rijksweg. Vanaf
Doesburg werd er elke kilometer
een Mijlpaal - een stenen paal van

ongeveer een meter hoog - in de
berm geplaatst. In onze omgeving
werd dat Mijlpaal 24, de paal die
nog altijd tegenover huisnummer
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Bontebrug 178 staat!
Waarschijnlijk is er destijds ook
een nieuwe brug over de (oude)
Astrang gelegd. Misschien waren de
gietijzeren leuningen wel van de
DRU afkomstig!
Het verhaal gaat dat de gemeenten
Gendringen en Wisch geregeld aan
’t schilderen sloegen, en dat de ene
schilder dan b.v. rode menie gebruikte en de andere b.v. loodwit.
En daardoor zou de brug dan
’Bontebrug’ zijn gaan heten, er gemakshalve maar aan voorbijgaand
dat die naam al veel ouder was!
Zo’n honderd jaar geleden werd
gezegd dat mensen als Frans Menting en varkenshandelaar Poggen
Mozes (Franziscus Josephus Wolbring), ’bij de Bontebrug’ woonden
en dat de Geref. Kerk en de Chr.
School ‘aan de Bontebrug’ te vinden waren. Dat had tot gevolg dat
het hele buurtje als vanzelf de naam

’Bontebrug’ kreeg.
Maar kort na de oorlog werd er op
het gemeentehuis een heel nieuw
uitbreidingsplan voor de Bontebrug bedacht. De grote akker van
Hammink kon prachtig volgebouwd worden. ’t Plan was zo serieus dat de ‘Bontebrug’ al tot
‘Nieuwdorp’ omgedoopt werd!
In de bermen van de invalswegen
werden zelfs al borden met de aanduiding NIEUWDORP geplaatst,
en dat werd ook al het postadres!
Ten gemeentehuize had men echter over het hoofd gezien dat er in
het Westen allang een Nieuwdorp
lag. Daardoor werd heel veel post,
o.a. rouwkaarten, eerst verkeerd
bezorgd...
Dominee Wielemaker, meester
Westerveld en een aantal middenstanders protesteerden bij de gemeente, en anderen ‘verwijderden’
de gewraakte borden…

De Dinxperloseweg-Bontebrug vanaf de omg. Kerk, richting Ulftseweg
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’t Gevolg van een en ander was dat
het postadres weer SILVOLDE
werd en nog weer later werd de
buurtnaam Bontebrug zelfs tot
straatnaam verheven!
Allemaal tot grote tevredenheid
van de bewoners. Nieuwdorp werd
weer gewoon Bontebrug en dat
De kolommen van de leuningen bevinden zich nu in het hekwerk van Tangelder aan de Kapelweg in de Silvoldse.

der aan de Kapelweg te Silvolde.

Riet Kok en zoontje op de brug met achter hen de ene brugleuning; de andere
bevindt zich achter de bloemen, 1964.

moet ook zo blijven!
Omstreeks 1977 kreeg de Bontebrug er, zowel ten westen als ten
zuiden, een nieuwe weg bij, bij welke werkzaamheden de brug (de
eigenlijke Bonte Brug) over de
Olde Strang door een stel duikers
vervangen werd. Weg Bonte Brug!
Maar de kolommen van de leuningen zijn gelukkig bewaard gebleven
en maken tegenwoordig deel uit
van het hekwerk van het Landbouwmechanisatiebedrijf Tangel-

Het Tolhuis
Ter bekostiging van de weg vestigde het Rijk een aantal tollen op/aan
de weg, ook een te Bontebrug.
Het Tolhuis kwam aan de Silvoldse
kant van de brug te staan en werd
in 1850 door ’tolgaarder’ Willem
Albertus Odendaal en gezin betrokken. Odendaal vertrekt in 1882
weer naar Arnhem.
Hij wordt opgevolgd door Johan
Joseph Seesink uit Gendringen.
Van 1888 tot 1891 is Willem de
Haan ‘tolpachter’.
Op 11 mei 1891 arriveert Martinus
Verbeek en deze blijft de tol beheren tot de opheffing, waarschijnlijk
in het jaar 1900.
Volgens een schoolfoto zitten er in
1908 drie kinderen Verbeek op de
21

Bontebrugschool.

Het Tolhuis te Bontebrug circa 1910-1915. Rechts mevr. Verbeek met twee kinderen.
De man met hondenkar is onbekend.

In 1900 doet het Rijk de
tolboom, tariefkast en
wapenbord van de Tol
in de verkoop en in
1925 het complete Tolhuis. Waarschijnlijk
heeft aannemer Rietman
te Ulft de afbraak gekocht en er een nieuw
huis weer neergezet,
tegenwoordig adres:
Bontebrug 186.
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Bezoek Sint Nicolaas
Op De Timp (de driehoek) bij de
aansluiting van de Dinxperloseweg
met de Ulftseweg woonde het gezin Jan Massop.
In de Graafschapbode van 7 december 1951 stond te lezen dat
Sint Nicolaas een bezoekje aan de
familie Massop had gebracht.
De Goed Heiligman kwam met
een bokkenkar vanuit Silvolde naar
Nieuwdorp-Bontebrug; achter de
wagen liepen twee Zwarte Pieten.
De heer Kraan uit Silvolde was de
leidsman van de bok en voerde de
optocht van de DRU-delegatie aan.
Op de kar lag een groot krenten-

brood, dat volgens de Achterhoekse gewoonte, bij de familie Massop
werd aangeboden, omdat het gezin
was uitgebreid met de geboorte van
een meisje.
Het geheel trok heel veel aandacht
van de buurtbewoners, en ook de
schrijver van dit stuk, op de klompen en met de handen in de zij,
stond erbij en keek er naar…
Bezoek prinses Beatrix
Op 7 juni 1963 bracht prinses Beatrix een bezoek aan de Achterhoek,
o.a. aan de gemeente Wisch en de
DRU te Ulft.
Natuurlijk was de te volgen route
van tevoren uitgezet: van het gemeentehuis te Varsseveld via Sinderen, Kapelweg, Oude Dinxperlose23

weg, ’t Pinnestraatje, Dinxperloseweg naar de Bontebrug enz.
’t Pinnestraatje was een verbindingsweggetje tussen de Oude
Dinxperloseweg en de Dinxperloseweg, bij boerderij de Biesenpol
voorlangs. Het straatje functioneerde nog prima, maar moest volgens
B en W toch eerst nog gauw opnieuw geasfalteerd worden… De
prinses moest immers een goede
indruk van de gemeente Wisch krijgen! (Enkele jaren later werd het
hele straatje opgeheven)
Daags voor de grote dag realiseerde
men zich op het gemeentehuis inderhaast ook nog dat het pand van
Massop te Nieuwdorp-Bontebrug
er ook niet zo fraai bijlag. Het was
onbewoonbaar verklaard, en werd
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ook niet meer bewoond, maar de
familie was nog net niet aan herbouw toe gekomen.
De dag vóór de grote dag kregen
de timmerlui Ben en Wim Vriezen
het verzoek van de gemeente om
het pand onmiddellijk aan de
grond te werken.
Dat hield dus in dat er snel gehandeld moest worden.
De volgende dag waren Ben en
Wim Vriezen, Henk Vriesen en
Leo Helmink dan ook al in alle
vroegte ter plaatse…
Onder in de buitenmuren sloegen
zij gaten en daar werden profielbalken in gestoken. Hiermee konden
zij de muren naar binnen hevelen,
en zo lag het huis in een mum van
tijd plat.
De toegang in
de haag werd
met coniferen
en takken
dichtgezet,
waarna de
Bontebrug de
toekomstige
koningin een
waardige
doortocht
verleende…
De Timp is
nu een plansoentje met

Panorama Jerusalem
Theo Koolenbrander en Willie Dieker
een stalen zitbank rond een van de
bomen.

In ons archief in de DRU te Ulft
kwamen wij onlangs een boekje
tegen dat was uitgegeven in 1981
Beeldbank Amsterdam: Panoramageb.
ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Panorama Mesdag. Terwijl rond 1870 de Europese steHierin wordt zeer diepgaand uitge- den elkaar nog de loef probeerden
af te steken door in prachtige gelegd hoe de uitvinding van de Ier
bouwen (zie Amsterdam) de
Robert Barker in de negentiende
panorama’s te vertonen, nam in
eeuw in feite de wereld veroverde.
Via Engeland en de Verenigde Sta- Engeland en Amerika onder invloed van de fotografie en de film
ten kwamen duidelijke bouwtekede belangstelling af en werden de
ningen naar Europa en in Nedergrote doeken in de verkoop gedaan.
land verscheen het eerste panoraBegin 20ste eeuw begon men hierma in 1803 in Amsterdam op de
mee ook in Europa en zo kwam
Joden Houtmarkt. In Brussel, Pahet panorama Jerusalem geschilrijs, Berlijn, Basel, Wenen, Mosderd door de Hilversummer A.
kou, kortom in elke stad die wilde
Brouwer op een veiling terecht.
meetellen in de vaart der volkeren
Op dit uit twee halve cirkels beverschenen soms zeer fraaie gebouwen waarin op reusachtige doe- staande doek werd de Kruisdraging
en de Kruisdood van Christus afgeken een verhaal werd verteld of
beeld. Het werd vanaf 1891 in Keueen prachtig vergezicht werd tenlen en München, maar vooral in
toongesteld.
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Amsterdam, vertoond en vervolgens in 1910 voor amper f.1000,verkocht aan twee wereldvreemde
heren uit Silvolde die het met paard
en wagen in de hoofdstad kwamen
ophalen. Uit de Graafschapbode
van 26-03-1910:
‘Een nieuwe attractie voor de
Graafschap!? Ieder, die eens voor een
dagje of langer in Amsterdam heeft vertoefd, zal ongetwijfeld kennis hebben gemaakt met het panorama van Jerusalem,
dat daar jaren lang te zien was. In de
laatste tijd schijnt deze imposante voorstelling slechts weinig kijkers meer getrokken te hebben en liquideerde de maatschappij, die het exposeerde.
Het doek werd verkocht en is volgens

berichten in de bladen overgegaan aan een
tweetal ingezetenen van Silvolde, de heeren Jac. Tiemessen en J. Sierdsma, die
den vrachtrijder B. Salemink hebben
opgedragen het van Amsterdam af te halen. Deze expeditie schijnt echter niet zoo
gemakkelijk te zijn gegaan, als men wel
meende en de lotgevallen van den vervoerder geven het ’’Handelsblad’’ het volgende
niet onvermakelijke verhaal in de pen.
De zeer ehrentfeste heer Jac. Tiemessen,
resideerende te Silvolde, is niet alleen een
braaf, doch ook een ondernemend man.
Silvolde is een dorp van pl.m. 1000 inwoners aan de Geldersch-Duitsche grens.
Jac. Tiemessen oefende er het eerbaar beroep uit van kunst-, huis- en decoratieschilder. Doch Tiemessen houdt van
breeder horizon, dan het
dorp zijner
inwoning
biedt, en gevoelde zich tot
hoogere taak
geroepen. Vermoedelijk
heeft hij als
zoo vele provincialen, eens

Beeldbank Amsterdam: Panorama ’Jerusalem’, Kruisdraging.
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vermindert, een tamelijk incourant artikel) onze Jacques werd zoo waar betrekkelijk gesproken voor een appel en een ei
eigenaar van Jerusalem! Wie had dat in
den dorpe Silvolde ooit gedacht?
Toen de roes van blijdschap echter eenigszins begon te luwen, rees de practische
vraag: ’’Wat met het schoon bezit nu aan
te vangen?’’ Over de verdere groote plannen bewaart de Silvoldenaar een mysterieus stilzwijgen. Waarlijk, men zou, naar
zijn blozend gezond gelaat te oordeelen,
hem zooveel diplomatieken zin niet toemeten. Het reusachtige doek, dat pl.m.
5000 K.G. weegt, werd op één plaats
doorgesneden, en met behulp van een reusachtigen, over rails loopenden steiger van
zeven verdiepingen, opgerold en in een kist
gepakt van 15
m. lengte, 1 m.
hoog en 1 m.
breed. Dat was
een werkje,
waarmede weken waren gemoeid.
En Jerusalem,
dat indertijd op
twee spoorwagens van MüBeeldbank Amsterdam: Panorama ‘Jerusalem’, Kruisdood.

een bedevaart naar de Amstel-stad ondernomen. Natuurlijk was het plan voor
dezen tocht in den dorpe Silvolde wijd en
zijd bekend geworden. Toen heeft vermoedelijk de dominé of de pastoor den aspirant-globetrotter ernstiglijk op het gemoed
gedrukt, toch vooral niet te verzuimen
Jerusalem te gaan zien in de Amsterdamsche Plantage, het panorama natuurlijk!
Dat Jerusalem heeft op het blijkbaar zeer
ontvankelijk gemoed van dezen Gelderschen decoratie-schilder een ontzaggelijken,
ja, een onvergetelijken indruk gemaakt.
Toen de Jerusalem-Maatschappij liquideerde, rees in Jacques het geniale plan,
eigenaar te worden van het heerlijke doek.
En ziet, (een panorama-doek is in een
tijd, dat het aantal panorama’s sterk
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chen naar hier was vervoerd, was nu voor
verzending naar Silvolde gereed. Dinsdagmorgen, al heel vroeg, ving de ondernemende Silvoldenaar met een wagentje,
vermoedelijk bestemd om boomen te vervoeren, de groote reis aan. Doch in de
practijk heeft elke groote onderneming met
tal van onverwachte moeilijkheden te
kampen. Wie had daar nu bijv. aan gedacht, dat het paard te Utrecht voor den
ledigen wagen kreupel zou worden? Moeilijkheden echter zijn er om overwonnen te
worden. Jacques, voor geen kleintje vervaard, verschafte zich voor geld en goede
woorden in de bisschopstad een andere
viervoeter, en heden, donderdagmorgen,
reeds te half negen, bereikte hij zijn Jerusalem. Daar keek men echter vreemd
op, om het zonderlinge misverstand. Jacques had gemeend, dat die lap zoo wat
een 1000 K.G. zou wegen, en dat kon de
bruin best trekken naar Silvolde. Hij
begreep nu ook wel, dat het wagentje onder den last van 5000 K.G. bezwijken
zou. De blozende Gelderschman nam
echter de zaken naar zijn aard, dat is
nogal gemoedelijk op. Met de Internationale Transportonderneming voorheen
Van der Hoop is thans een overeenkomst
getroffen, en op den Goede Vrijdag, als in
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de kerken duizenden Jerusalem zullen
gedenken, wordt nu het doek, dat 15 jaar
te Amsterdam mondainen en orthodoxen
geboeid en gesticht heeft, naar de Geldersche-Duitsche grens vervoerd. Door 12
man wordt het met behulp van twee dommekrachten onder: ’’Het Beleg van
Haarlem’’ door naar buiten gebracht.
Toen we hedenmorgen bij den heer Tiemessen belangstellend naar zijn verdere
plannen informeerden, gedroeg hij zich als
een tweede Willem de Zwijger. Echter
verluidt, dat hij de optimitische hoop
koestert te Silvolde aanvankelijk reeds
zijn kosten te dekken. Daar ter plaatse
meent hij het doek voor verdere reizen te
kunnen gereed maken. Hij wil het o.a.
van ringetjes voorzien, zoodat het als een
gordijn kan worden opgehangen!
Zij die beter met de techniek van panoramaexploitatie op de hoogte zijn, zijn echter minder optimistisch gestemd, o.a. daar
het doek bij vervoer reeds zeer veel heeft te
lijden en men voor de tentoonstelling een,
zij het eenvoudig, doch in elk geval zeer
stevig gebouw noodig heeft van een zeer
grooten diameter. Dit alles lijkt wel een
opera-bouffe en toch is het eenvoudige
werkelijkheid.’
Toen we dit artikel lazen, hebben

we elkaar vragend aangekeken en
omdat 26 maart dicht bij 1 april ligt
dachten wij in eerste instantie aan
een 1 aprilgrap. Toch liet het verhaal ons niet los en zijn we maar
eens gaan googelen en toen werden
we toch heel wat wijzer.
1. Jacques (Jacobus officieel) Tiemessen werd 8-10-1877 in Megchelen B 123 geboren, nu Krupop 2.
Zoekend in het bevolkingsregister
van Gendringen en Wisch bleek al
snel dat Jacques nog al eens verhuisde. In 1889 woont hij als schil-

dersknecht in Silvolde bij weduwe
Ten Have (nu Ulftseweg 14), gaat
hij weer naar Gendringen om in
1895 bij Ten Have terug te komen
op B 147 (nu Lichtenbergseweg 2).
Vandaar uit vertrekt hij in 1897
naar Rotterdam en in 1898 naar
Amsterdam. Dan zijn we hem een
poos kwijt. Zoals we later ontdekken is hij naar Duitsland vertrokken
en daar getrouwd met Petronella
Helana Welte uit Iserlohn en op 9
augustus 1909 vinden wij hem met
een heel gezin komend uit Dort-
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mund terug in Silvolde op B 78a,
nu Markt 10 (Kapper Huls), om in
1911 weer naar Gendringen te vertrekken.
Verder blijkt uit heel veel advertenties in de Graafschapbode dat hij
rond deze tijd een schildersbedrijf
had en vaak personeel zocht. Ook
werd in deze advertenties duidelijk
dat hij zich ondermeer bezig hield
met decoraties, muurschilderingen
(o.a. kruiswegstaties in kerken) en
zich afficheerde als grottenbouwer
en uitvinder. Hij adverteerde vanuit
Ulft, Doetinchem, Arnhem en Rotterdam, maar hij schijnt ook in Terborg aan de Silvoldseweg gewoond
te hebben want in een berichtje van
20-10-1925 in de Graafschapbode
staat dat hij zijn huis onderhands
heeft verkocht aan de heer Oudse
uit Wageningen. Helaas hebben we
dit niet allemaal via het bevolkingsregister en het kadaster kunnen
verifiëren. Waarschijnlijk vond hij
het niet nodig om al zijn verhuizingen aan de diverse gemeenten door
te geven. Ook lazen we in de
Graafschapbode van 11-05-1912
dat hij in opdracht van de heer
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Vink een kermisattractie bouwde.
Geïnspireerd door een grote mijnwerkersstaking in Engeland maakte
hij in tenten een kolenmijn na, met
een plek om de bezoekers van een
natje en een droogje te voorzien.
De heer Vink gaat met deze
‘Kolenmijn’ verschillende kermissen in Nederland bezoeken o.a. de
Kermesse d’été in de Diergaarde
van Den Haag. Uit dit alles blijkt
dat hij een zeer ondernemend persoon geweest moet zijn.
2. Verder zoeken op het internet
bracht ons bij de maker van het
Jerusalemdoek, de heer A. Brouwer
in Hilversum.
In Eigen Perk 2000/1, het informatieblad van de oudheidkundige
vereniging aldaar, lazen we:
‘Eind 1909 werd Jerusalem verkocht aan
een Maagdenburgse Panorama Maatschappij en vervolgens doorverkocht aan
schilder Jac. Tiemessen en rentenier J.
Sierdsma uit het Gelderse Silvolde’.
In het bevolkingsregister van de
gemeente Wisch treffen we inderdaad J. Sierdsma aan. Geboren op
08-03-1856 in Baarderadeel, getrouwd met Martha Ponne, op 20-

04-1861 geboren in Opsterland,
hier werkzaam als vroedvrouw en
wonende op B1, wat nu overeenkomt met Ulftseweg 40.
3. Achter op het boekje over 100
jaar Panorama Mesdag vonden we
een adres van Rob van Rooij die
i.v.m. zijn genealogieonderzoek van
de familie Sierdsma in Silvolde probeerde wat nadere gegevens over
zijn overgrootvader te verzamelen.
Wij hebben contact met hem gezocht en hij kwam met onderstaande foto aandragen. Zijn oma had

beweerd dat de man op de steiger
met de bolhoed de heer Sierdsma
was. Op de vraag aan zijn oma of
zij zich nog kon herinneren waar
het reusachtige doek gebleven was
had ze aarzelend geantwoord: ’Ik
heb ooit iets horen vertellen dat het
naar Rusland is gegaan.’
Vreemd genoeg vinden we in de
Graafschapbode van 16-04-1910
het volgende:
’Het panorama Jerusalem is door de tegenwoordige eigenaar, de heer Jac. Tiemessen met een zoet winstje weder verkocht

Beeldbank Amsterdam: Steiger met 7 verdiepingen waar het doek ‘Jerusalem’ aan
werd opgehangen. De man links met bolhoed is w.s. de heer Sierdsma uit Silvolde.
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Of dit allemaal waar is kunnen wij
niet meer achterhalen, wel is duidelijk dat dit reusachtige doek verdwenen is.
4. Ook kwamen
wij tot de ontdekking dat beide heren regelmatig te
Terborg op A 331,
nu Varsseveldseweg 11, een café
bezochten waar de
familie SaleminkBennink woonde.
Tiemessen schijnt
dat café de naam

‘De Pijp’ gegeven te hebben.
Verder lazen we dat mevrouw Sa-

De Varsseveldseweg te Terborg, vanaf de spoorlijn richting Silvoldseweg.
Rechts café De Pijp. De naam De Pijp werd gegeven door Tiemessen.
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lemink nogal ondernemend was en
o.a. beide genoemde heren overhaalde om het panorama aan te kopen om met deze attractie haar café
te promoten. Ook zou zij ondermeer gezorgd hebben voor een
paard en wagen waarmee B. Salemink, vervoerder, het reusachtige
doek in Amsterdam moest gaan
ophalen. Bij navraag in de familie
kon dat niemand bevestigen; wel
werd duidelijk dat mevrouw Salemink-Bennink een pittige dame
was. Ze kocht later ‘Het
Hoeckhuis’ aan de Stationsweg.
5. Wij willen met deze bijdrage in
geen geval aangeven dat dit verhaal
historisch juist is, maar we hebben

wel ontdekt dat je tegenwoordig via
je computer een schat aan gegevens
naar je toe kunt halen.
Wij hebben gewerkt met
www.delpher.nl , de Beeldbank
van het Amsterdams Gemeentearchief en met het Erfgoedcentrum
Achterhoek Liemers in Doetinchem www.ecal.nu .
Wij hebben er in elk geval veel plezier aan beleefd en we hopen dat
ook meerdere leden van onze vereniging via genoemde bronnen eens
een onderzoekje starten en misschien in ons Bulletin willen publiceren.

Het Hoeckhuis, Stationsweg, Terborg.
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Activiteitenkalender 20152015-2016:

Heemkundige vereniging Old Sillevold

Zaterdag 12 sept. Open Monumentendag.
Donderdag 22 oktober: Openbare avond
Lezing Dr. G.M.T. Trienekes te Soest over: ‘De
voedselvoorziening van het Nederlandse volk in de
Twee Wereldoorlog’.
Zaterdag 28 November: Presentatie dhr. Karl Lusink te Drempt over ’De vliegtuigcrashes in de omgeving Silvolde-Ulft’.
Maandag 18 januari 2016:
Presentatie dhr. Jan Verheijen te Gaanderen over
’De fietstocht naar Rome’.
Donderdag 25 februari: Vanaf 20.15 uur: Openbare
avond met presentatie gebr. Salemink n.a.v. hun
boek ’Ondankbare grond’.
Woensdag 23 maart: Videovoorstelling: ’Bernard
Dorrestijn in gesprek met dhr. Herman Reusen’.
Dhr. Reusen vertelt over de tijd dat hij secretaris van
de ABTB en zaakvoeder van de CAVV te Silvolde
was.
Zaterdag 28 mei: Fietstocht, samen met OVGG,
langs de voormalige boerderijen van de familie Salemink te Sinderen en Silvolde, n.a.v. het boek
‘Ondankbare grond’. Start: 13.30 uur bij de DRU
Cultuurfabriek te Ulft. Aanmelden bij: Email:
b.rouwhorst1@chello.nl of tel: 0315-683748.
Zaterdag 11 juni, 14.00 uur: Zomeractiviteit van
Old Sillevold.
Bezoek aan Informatiecentrum Min40celsius,
Hoofdstraat 14 te Varsselder en de Zandwinning,
Azewijnsestraat 13, Netterden. Ter afsluiting: broodje en drankje bij De Zon te Varsselder.
Start: 14.00 uur Hoofdstraat 14, Varsselder.
Aanmelden bij: info@oldsillevold.nl
of tel: 0315-327590.
Wijzigingen voorbehouden.
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