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Voorwoord
Donderdag 12 januari 2017 kwamen we bijeen in het Anker aan de
Prins Bernhardstraat.
Na de opening vertoonde André
Tangelder de video ‘Terugblik Achterhoek, I, 1943’. Deze film bracht
ons weer allerlei Achterhoekse
plaatsen, monumenten, situaties,
werkzaamheden en feestelijkheden
in herinnering.
Harrie Huls van de Kniepert zagen
we als bruidegom optreden op een
echte, ouderwetse Achterhoekse
boerenbruiloft.
Na de pauze vertoonde André de
video van Theo van der Lee: ‘Willy
Wiendels in gesprek met Robbie
Wolters’. Het gelukte Robbie om
als jongen van de Bergstraat/
Heuvelstraat de MULO, MDS en
de HEAO met goed gevolg te
doorlopen en vervolgens een bestaan op te bouwen in de antiek- en
andere handel tot in Indonesië toe.
Maar de laatste jaren houdt hij het
wat dichter bij huis. Met video’s als
deze bewaren we heel veel stukjes
Silvoldse geschiedenis. Dus: vooral
hiermee doorgaan!
Op 15 februari hielden we in Ons
Pakhuus onze 20ste Jaarvergadering.
In zijn openingswoord ‘Twintig jaar
Old Sillevold’ ging voorzitter Ber4

nard Dorrestijn in op de ontstaansgeschiedenis van de vereniging.
‘Reeds in de jaren dertig van de
vorige eeuw speelde de heer Hub
Jaartsveld al met de gedachte van
de oprichting van een plaatselijke
oudheidkundige vereniging, maar
de Tweede Wereldoorlog en zijn
vroegtijdig overlijden in 1951
maakten dat het er vooreerst niet
van kwam. In de jaren negentig
vatte zijn zoon Jan Jaartsveld het
plan weer op, met als resultaat de
oprichting van de Heemkundige
Vereniging ‘Old Sillevold’ op 18
februari 1997 bij Herberg Jan aan
de Markt te Silvolde.
De heer Jaartsveld werd de eerste
voorzitter en André Tangelder
werd secretaris, welke functie hij
nu al twintig jaar vervult’.
André ontvangt hiervoor dan ook
een daverend applaus van de aanwezigen!
Vervolgens passeren de verslagen
van de secretaris en penningmeester in rap tempo, waarna het punt
bestuursverkiezing aan de orde
komt. De heer Willie Dieker wordt
herbenoemd en in de plaats van
Bernard Dorrestijn (niet herkiesbaar) wordt de heer Robbie Wolters gekozen.

De vereniging is nu even zonder
voorzitter, maar tijdens een korte
schorsing van de vergadering wordt
dit euvel snel weer opgelost. In de
bestuursvergadering die volgt kiest
het bestuur Robbie Wolters als
nieuwe voorzitter, waarna de Jaarvergadering werd vervolgd met het
punt Voorzitterswisseling.
Bernard Dorrestijn tovert nu de
stembriefjes en de naam van Robbie Wolters uit de hoge hoed en
feliciteert Robbie met zijn verkiezing, overhandigt hem de voorzit-

tershamer en wenst hem veel succes met zijn nieuwe functie!
Robbie dankt nu Bernard voor zijn
inzet voor de vereniging en biedt

hem een tegel aan, met de inscriptie
van het wapen van het Huis Lichtenberg, waarna Els Kraan Bernard
en Wil Dorrestijn met bloemen verrast. En vervolgens spreekt mevr.
Willy Oort namens Silvolds Belang,
Bernard nog enkele lovende woorden toe, dit ook onderstrepend met
bloemen.
Hierna stelt de nieuwe voorzitter de
Rondvraag aan de orde, maar hiervan maakt niemand gebruik, reden
waarom Robbie het eerste deel van
de avond sluit en de Pauze aankondigt.
Na de pauze volgen twee optredens
van het Mannenkoor ‘De
Görgelpiepen’, die bijzonder in de
smaak vallen. Het repertoire bevatte zowel Nederlandse, als buitenlandse en Silvoldse nummers.
Met name de laatste twee speciaal
voor Old Sillevold gedichte liederen
doen het goed bij het publiek.
In zijn slotwoord spreekt Robbie de
dank van de aanwezigen uit aan het
adres van de zangers en roept hij de
zaal op tot actie voor het veiligstellen van het Silvoldse erfgoed, met
name de winkel- en bedrijfsgeschiedenis! ‘Zeg s.v.p. geen neen als je
om medewerking gevraagd wordt!,
en voor nu: wel thuis, en tot volgend jaar!’
Bestuur en redactie.
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Lied: Onze historie getrouw
Melodie: Het kleine café
Veur de Görgelpiepen, Joop Kraan
Wat veurvaders ons niet meer kunnen vertellen
dat steet bi-j Old Silvold veurop:
de loop van de Iessel met terpen en dellen
ons olde heem: dat vindt ze top.
Wat wètten wi-j nog van een burcht, olde keien,
een landheer, een jonker, baron?
Historici hier in ’t Silvoldse zei-jen:
Geschiedenis is as een bron.
Refrein:
Wi-j zingen Old Sillevold now ter ere
want zi-j blieft onze historie getrouw.
Dat ze nog vaak oaver vrogger wat leren.
Blief veur ons, met ow inzet in touw.
Old Silvold dat hèt ook zien eigen analen
met wel en wee van twintig jaor.
Ontstaon uut een groot aantal olde verhalen:
geschiedenis die is nooit klaor.
Wat heden gebeurt, is al margen verleden
de toekomst een duuster zwat gat.
Dus kieken wi-j naor wat ze vrogger al deden
dan leren wi-j altied weer wat.
Refrein:
Met Görgelpiep-ogen naor Silvold gekèkken:
een tremmeke tuft ons veurbi-j.
De Holtplaats van vrogger met now vergelèkken:
ik vraog mien wat mik ons echt bli-j?
Een melkwagen rammelt met bussen de weg af,
een boerenkar geet naor de bond.
Een meisjes- en jongensschool: is dat now zo maf,
’t leaven kwam toen ook goed rond.
Refrein:
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Lied: Uut Vroggertied
Melodie: Containersong
Veur de Görgelpiepen, Joop Kraan

Soms dan worden mensen gek bi-j ’t zien van olde keien,
denken ze meteen aan wat die lu-j van vrogger dè-jen,
duiken ze vol passie in ’t gemeentelijk archief
zo zun die heemkundigen dan hieper en actief
Restaureer de olde kerk van buuten en van binnen.
Wèt i-j van de vondsten amper waor i-j mot beginnen:
zun ’t de skeletten of wat spul uut vroggertied:
snel historisch onderzoek of wi-j zun alles kwiet.
En die mooie dingen kommen dan in een vitrine
daorbi-j ook ’t spul gevonden in een poep-latrine
maor de stank is al gesmoord, zit in Silvolds zand
deurum is de lucht hier schoon en vruchtbaar ook het land.
Zo zun d’r nog völ verhalen van ’t olde Silvold
ook op film echt pareltjes, schitterend as old gold.
Met vol enthousiasme blief Old Silvold aan de slag
Dat is onze wens veur now en ook veur ’t naogeslacht.

7

Februari-maart 1945: Albers, Gries en Breukelaar opgesloten in de De Kruisberg te Doetinchem.
Bernard Dorrestijn en Alie Tuenter-Stoltenborg.
In de oorlogsjaren waren de
‘Zwarten’ - de in hun zwarte uniformen gestoken mannen van de
NSB, officieel: de Landwacht -, de
schrik van onze onderduikers,
Joodse landgenoten, verzetsstrijders
en alle weldenkende Nederlanders.
Ze fungeerden als handlangers van
de Duitsers en zagen kans om vele
goede vaderlanders aan de bezetters
over te leveren. Het luisteren naar
Radio Oranje of het verspreiden
van illegale blaadjes, kon al voldoende zijn om in de gevangenis te
belanden. Zelfs het uitspreken van
sympathie voor de Nederlandse
zaak en/of het Oranjehuis, of antipathie voor de Führer en zijn trawanten, was al levensgevaarlijk!
Aan de Ulftseweg, dicht bij de Galgenberg, had je café Gries, met annex de kapperszaak van de heer
Gerrit Gries. Het café en de kapsalon waren zelfs met een deur met
elkaar verbonden. In het café stond
een oude radio die nogal eens op
Radio Oranje (of een andere verboden zender) werd afgestemd. Middels de open deur konden de mensen in de kapsalon dan ook naar de
uitzending luisteren.
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Familie Gries omstreeks 1966, toen ze al
in hun nieuwe huis Ulftseweg 65A
woonden

Dat deden de kapper en z’n klanten ook op (of omstreeks) 21 februari 1945. Maar ze hadden toch
eigenlijk kunnen weten dat dit een
uiterst gevaarlijke bezigheid was,
zeker als ze ook nog commentaar
gingen geven...
Wie er allemaal aanwezig waren en
wie van hen er allemaal aan het
gesprek deelnamen is niet meer te
achterhalen, maar in ieder geval
waren dat de oud-postbode Jan
Albers van de Ulftseweg en Gerrit
Breukelaar van onder aan de Bergstraat (thans Heuvelstraat), en waren zij waarschijnlijk ook deelne-

mers aan ’t gesprek. ’t Zou ook wat
zijn als je in je eigen land niet meer
zou mogen zeggen hoe je over de
bezetting van je land en de daarmee
gepaard gaande onderdrukking van
jou en je landgenoten dacht!

fietspad richting Terborg…
Begrijpelijkerwijs sloeg de angst en
onrust bij de families Gries en Albers heel erg toe. Van Albers namen ze direct contact op met de
familie Stoltenborg-Albers op de
hoek Ulftseweg-Bergstraat.
(dochter Dora Albers was getrouwd met de winkelier Gerrit
Stoltenborg). Men wilde koste wat
kost op de hoogte blijven van de
plek waar Albers en Gries heengevoerd werden.
Daarom werd in allerijl besloten dat
Alie
Stoltenborg (17 jaar, dochter
De orginele radio uit de oorlogsjaren
van ’t echtpaar Stoltenborg-Albers
Maar ’t kan haast niet anders: waar- en dus een kleindochter van Opa
schijnlijk heeft er die dag ook een
Albers) het viertal - eveneens op de
‘foute’ klant meegeluisterd…. en
fiets - zou volgen, hetgeen haar ook
vervolgens ’t een en ander aan de
gelukte. Ze wekte nog wel enig opLandwacht doorgebriefd….
zien bij de Zwarten, die haar in de
In de ochtend van donderdag 23
buurt van Gaanderen dan ook
februari stonden er opeens twee
vroegen wat ze in haar schild voerZwarten, achtereenvolgens bij
de… Ze antwoordde hen dat ze
Gries en Albers op de stoep, die
een boodschap in Doetinchem
hen arresteerden en sommeerden
moest doen…
hun fiets te pakken en in noordelij- Te Doetinchem aangekomen verke richting voor hen uit te rijden… dween het viertal in een huis aan
In zulke gevallen had verzet altijd
het Julianaplein (1). Alie stelde zich
ernstige gevolgen…Dus Albers en ergens in de buurt op, in afwachGries pakten hun rijwielen en bega- ting tot Opa en Gries weer naar
ven zich richting Terborg, gevolgd buiten zouden komen… Maar dat
door - eveneens op de fiets - de
gebeurde maar steeds niet. Na enibeide Zwarten. Het moet een won- ge tijd belde ze maar eens aan en
derlijk gezicht zijn geweest op het
vroeg ze de overvallers wat er met
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Opa en Gries ging gebeuren…,
maar ze kreeg geen antwoord…
Hierop besloot ze naar oom Gerrit
Albers aan de Terborgseweg te
gaan en hem om raad te vragen.
Ome Gerrit ging direct met haar
mee en vroeg op het bekende adres
ook weer naar Opa Albers en Gerrit Gries, en toen kregen ze te horen dat beiden naar de Kruisberggevangenis waren overgebracht, maar
dat ze (de vragenstellers) daar niets
te zoeken hadden. Ze besloten dan
ook om vooreerst maar weer huiswaarts te keren… Bij hun aftocht
zagen ze de fietsen van Opa en
Gries nog tegen de woning staan;
die hebben ze dan ook maar gauw
meegenomen…
Met dat relaas kwam Alie ’s middags weer in Silvolde aan …
Ze kon niets positiefs over de lotgevallen van Opa en Gries melden,
en ze kreeg er te horen dat Gerrit
Breukelaar van de Bergstraat ook
nog opgehaald was.
Nu werd besloten dat mevrouw
Dora Stoltenborg-Albers en de heer
Jan Breukelaar (vader van Gerrit
Breukelaar) naar de Kruisberg zouden gaan om te trachten de mannen
vrij te krijgen. Zo gezegd, zo gedaan, maar daar aangekomen, werden ze nauwelijks te woord gestaan… Na een paar uur kwamen
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ze onverrichterzake weer in Silvolde terug.
Wat zou het lot van Opa Albers,
Gerrit Gries (2) en Gerrit Breukelaar zijn of worden?
’t Is nog de vraag of men er zich in
Silvolde al wel van bewust was dat
de bezetter een groot deel van de
gevangenen in de Kruisberg als
‘Todeskandidaten’ aangewezen
had… Als ergens een sabotagedaad gepleegd was dan veroorloofden de Duitsers zich om een aantal
van deze gevangenen voor het
vuurpeloton op te stellen; dit in de
verhouding 1:10: voor 1 gevallen
Duitser: 10 Nederlanders!
Hoe dan ook: de dagen kropen
tergend langzaam voorbij: vrijdag
23 februari, zaterdag 24 februari,
zondag 25 februari, maandag 26
februari, dinsdag 27 februari,
woensdag 28 februari, donderdag
1 maart, vrijdag 2 maart…
2 Maart ’s middags dringt in Silvolde het gerucht door dat die ochtend te Varsseveld een groot aantal
Kruisberggevangenen geliquideerd
is… Als represaille voor het ombrengen van vier Duitsers door het
verzet, brachten de bezetters in de
vroege ochtend van die dag in het
Rademakersbroek te Varsseveld 46
Todeskandidaten (‘kleine
normoverschrijding’) van de Kruis-

berg om het leven!
Te Silvolde steeg de spanning ten
top…
Zaterdag 3 maart, zondag 4 maart,
maandag 5 maart, dinsdag 6 maart,
woensdag 7 maart, donderdag 8
maart, vrijdag 9 maart…
Misschien heeft men in Silvolde
nog niet gehoord dat de Duitsers
8 maart bij de Woeste Hoeve op de
Veluwe 117 vaderlanders gedood
hadden…
Maar op zaterdag 10 maart keren
Albers, Gries en Breukelaar (3)
weer gezond en wel in Silvolde
terug…
Waarschijnlijk zijn de Silvoldenaren
gespaard gebleven van het etiket
‘Todeskandidaat’, en zodoende ook
zelf gespaard gebleven!
Maar in vele andere dorpen en steden daalde het verdriet om de fusillades in alle hevigheid neer!
In tegenstelling met het bovenstaande is men aan de Ulftseweg en
de Bergstraat enorm dankbaar en
blij dat de drie behouden in hun
midden terug mochten keren!
En op Goede Vrijdag 30 maart rollen de Engelse gevechtswagentjes
vanuit de Bontebrug over de Steenweg richting Silvolde…
Bij de Bergstraat houden ze halt…
en maken de Tommies en de
buurtgenoten een vreugdedans

over de straat!
En in ’t vervolg kon je in de kapsalon van Gerrit Gries aan de Ulftseweg weer frank en vrij je mening
over alles en nog wat verkondigen;
er was geen luistervink/verklikker
van welke vijand dan ook meer te
bekennen!
Noten:
(1) De Nazi’s hadden toentertijd de
straten met een aan het koningshuis
gerelateerde naam, van een neutrale
naam voorzien; reden waarom het Julianaplein toen Thorbeckeplein heette.
(2) In het boek ‘Woeste Hoeve, 8
maart 1945’ (1995) van Henk Berends
staat onderaan op blz. 23 genoteerd:
‘Een centrale figuur binnen de gevangenis was kapper Gries uit Varsseveld.
Hij moest zijn beroep blijven uitoefenen. Op die manier leerde hij natuurlijk de namen van veel gevangenen
kennen’. Met Varsseveld zal bedoeld
zijn: Gemeente Wisch-Gemeentehuis
Varsseveld.
(3) Idem, blz. 202: ‘Omstreeks half
maart kreeg de familie (Blaauw te
Doornspijk) een brief van Gerrit Breukelaar te Silvolde, die zelf op 10 maart
uit de Kruisberg was ontslagen.’
Hoogstwaarschijnlijk zijn Albers en
Gries ook op de 10de maart vrijgelaten;
waarschijnlijk kwamen alle drie gelijktijdig vrij.
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Olde luj uut Sillevold
Jan van Beernd en Mieneken
Een hötjen geleien was ik toevallig
in de buurt van mien oldershuus,
dat wil zeggen vlakbi-j de plek woor
dat ooit gestaon het. Toen ik in de
tuin kek van de buurman woor wi-j
vrogger spölden, zag ik dat den olden proemenboom der al lang niet
meer ston. Ik bleef nog effen kieken, want de herinneringen van
vrogger kwammen van eiges weer
naor baoven, nao zo’n zestig jaor
mo’j wetten.
Wi-j kwammen thuus niks te kot en
as wi-j fruit wollen hemmen, hoeven wi-j dat maor te vraogen.
Jao, appels en sinusappels en zo,
want dat vremde grei as grapefruit,
kiwi enzo gaf ’t toen natuurlek nog
helemaol niet. Maor i-j begriept
’t al: pruumkes uut de boom van de
buurman smieken völ lekkerder,
veural a’j ze stiekem plukken. En
dat deien wi-j as de pruumkes riep
wazzen maor al te graag.
Now harren wi-j in Sillevold twee
buurmannen die allebei un betjen
op un biezundere manier praotten.
Toon van de Klaevert praoten altied van: ‘Lo’w maor zeggen, za’k maor
zeggen’ en dat zei’e heeltied tussendeur at e ow wat vetellen wol. As
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klein kaerltjen ha’k dat allemaol
nog niet zo in de gaten en dat den
anderen buurman - den van die
proemenboom - heeltied ‘Zeg
siewaor’ zei at e an’t praoten was,
marken ik eers ok nog niet.
Maor ik wet nog wel dat e mien ’s
wat gaf toen wi-j buten an’t spöllen
wazzen. Boer Meijer was an’t harken en toen zei e opens: ‘Siewaor,
hol ow voes maor op en dan krie’j wat
van mien, zeg siewaor’. En wat dei
den falderabbes: hi-j drukken mien
un stuksken proemtabak in de voes
waor e heeltied op had zitten kewwen. Gatverredamme, zo’n viezen
klats proemtabak met brune spi-j.
Vrogger ging ’t der allemaol nog
niet zo zuut an toe as tegesworig
en a’j manges niet oppassen ha’j al
gauw un klats veur de kop hangen.
A’j nog efkes deurlaest wet i-j
meteen hoe ik der ooit een geklaefd
kreeg, en ik kan ow now vas verraojen da’k der niet slechter van
gewodden bun.
Eers ’s efkes aover Toon van de
Klaevert den mien ok nog un
betjen het leren autori-jen in zien
Volkswagenbusken, maor dat was
völ later.

Toen ik un blaag van un jaor of
zeuven was, zo’n boksemenneken,
gingen wi-j met de foekepot langs
de huzen en a’j dan un betjen geluk
hadden, kree’j un stukske Kwatta
of un paar snuupkes en door deien
wi-j ’t graag veur.
Den foekepot stellen niet völ veur.
Eigenluk was ’t gewoon un glazen
pötjen met un stöksken derin en un
klein betjen water. Geluud kwam
der dus helemaol niet uut, want der
zat gaan gin varkesblaos op. Maor
dat miek niet uut, a’j maor schik
hadden.
Ik had bi-j de grote labessen afgekekken hoe at dat allemaol ging en
mien eerste bezuuk op vastenaovend was bi-j Toon van de Klaevert.
Now mo’j wetten dat de grote gannevers mien opgestäökt hadden
da’k mos beginnen met: ‘Lo’w maor
zeggen, za’k maor zeggen’ en en dan
‘foekepotteri-j, foekepotteri-j geef mien un
cent en dan gao’k veurbi-j.’
Ik ken ’t liedjen now nog helemaol
uut de kop. Zo van: ‘k Heb gin geld
um brood te kopen, deurum mo’k met de
foekepot lopen. Vrouw geef mien dit,
vrouw geef mien dat, vrouw geef mien un
stuk van de kalverestat.’
Volgens mien vrouw mot dat zun
‘varkesstat,’ maor die kump van
Gaanderen en die wazzen tevreien

met minder. Afijn, toen ik op ut
raam geklopt had, want un bel was
un ongewone luxe in die tied, dei
Toon eiges de deur los en ik begon:
‘Lao’w maor zeggen, za’k maor zeggen,
foekepotte’... en toen kreeg ik mien
toch un klats veur de kop. Blaeren
as bas natuurluk!
Ik begrep der niks van en die lange
leunesen die un stuksken wieter
stonnen te lachen, leien mien natuurlek ok niet uut wa’k now weer
verkeerd gedaon had. Un paar jaor
later he’k ut nog ’s geprobeerd met
un trekharmonica, maor ech un
uutvoerend artiest bun’k nooit gewodden. Met Toon bun’k trouwes
wieters altied goeie mäötjes gewest.
Maor dan now eerst efkes aover
den proemenboom: echt lekker
konnen die proemen eigenlek ganiet gewes zun, want der zat altied
zo’n gaelig bruun grei an en dat
mos i-j der eers altied afbieten en
uutspi-jen.
Maor a’j eenmaol in ’t beumken
geklommen waren, ko’j der wel
makkelek bi-j en dan miek i-j de
tessen ok gauw vol. Dan mos i-j
wel weer alderjekes gauw maken
da’j weg kwammen veur boer Meijer ow zag, want dan ko’j net zo völ
smeer kriegen a’j hemmen wollen.
Den enen keer waor ik ut now
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aover heb, ging ut bi-jnao mis.
Ik zat net in ut beumken toen ik
heuren vluken: ‘Kom hier verekkeling,
siewaor, dan za’k ow maot zesenveertig in
de kont schuppen.’ ‘k Wet ganiet meer
hoe gauw a’k weg gekommen bun,
maor dat vluken van den boer vergaet ik niet gauw. Gelukkig dat e
mien niet te pakken kreeg, want
dan ha’k un duftig pötjen op de
latten gehad.
En dan ha’j nog Herman de köttelenkrabber, de straotvaeger. Den
miek geleuf ik, heel Sillevold
schoon met zo’n ronde straotbessem. Dat was natuurlek neudig
umda’j vrogger nog paerden hadden en die dretten gewoon op straot. He’j kniens, he’j köttels, nietwaor?
Johan Cruijf zei dat altied zo: ‘Elk
voordeel heb z’n nadeel.’ De Italianen
zeggen: ‘Se vuoi trovare l’arcobaleno,
devi sopportare la pioggia.’ en dat betekent: a’j de raegenboog wil vinnen,
mo’j de raegen verduren.
Herman zag i-j eengaal met un stötkar en zien bessem en hi-j had altied goeie zin. Maor Herman het
mien ok us un keer duftig veur de
gek gehollen. ’k Was toen nog un
klein kaeltjen en mos van mien
moeder bi-j um eier halen.
Toen ik met mien kleine beentjes
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helemaol naor de Lichtenbergseweg gelopen was, wol e wetten of
ik hane- of tuteneier hemmen wol.
Ik mos helemaol weer naor huus
lopen um dat an mien moeder te
vraogen. Now kan’k der wel um
lachen, maor ’t het nog een heel
hötjen geduurd veur ik wis hoe dat
now zat met die hanen en die tuten. Jao, dat veurlichten ging bi-j
ons un betjen moeilek, en wa’k
wetten mos, wier eigeluk meer op
straot angereikt.
Wat now kump is eigelek niet veur
de oren van kleine blagen, maor
door trokken ze zich vrogger weinig van an. Zo aeven ha’k ut aover
un stötkar, maor der was nog iemand den met zo’n ding deur ut
darp liep. ’n Völ groteren en dan
mo’j wetten dat hi-j den kar eiges
trok, dus niet met un peerd.
Wi-j numen um ‘Gert, woor zit de
maon’ en ik wet eerlek niet meer
hoe hi-j echt heiten. ’t Was un aardigen kaerl, den un betjen veuraover liep en of e helemaol goed
bi-j zien verstand was, wet ik ok
niet, maor wi-j bleven altied un
betjen bi-j um uut de buurt.
Gert heuren i-j al van wied ankommen, want bi-j ons in de straot laggen allemaol kinderköpkes en zo’n
kar rammelen ok alderbastend.

Gert Elijzen bij de familie Gemmink,
Lichtenbergsweg 9

A’j mien now vraogt wat e met den
kar dei, of woor hi-j naor toe liep,
kan’k ’t ow ganiet vetellen, maor
Gert liep meerdere keren per waek
bi-j ons langes en at wi-j dan met
un paar jonges bi-j mekaar wazzen
riep der altied een: ‘Gert woor zit de
maon?’ Dan kek Gert un betjen
knieperig um zich hen of hi-j gin
grote mensen zag, zien heufd ging
un betjen umlaeg en dan zei hi-j:
‘Tussen de benen.’ Jao dat was niet
netjes, maor wi-j lokken ’t natuurlek ok gewoon eiges uut.
Stiene was ’n old wiefken uut de
Schoolstraot. Ok van eur wet ik
niet meer zeker hoe ze van achteren heiten, ik geleuf Breukelaar,

maor biet ow der niet in vas.
Ok zi-j was un betjen ampart, want
i-j mossen ’t niet waogen um bi-j
Stiene aover de stoep te lopen. Dan
wier ze hellig en kwam ze naor buten. Dan mos i-j maken da’j wegkwammen. Mo’j ow toch us efkes
veurstellen: wi-j moggen niet aover
heur stuupken lopen, gewoon un
stoep an de straot, da kö’j ow toch
ganiet veurstellen?
Een keer he’k ’t wel gewaogd, maor
toen was mien vader der bi-j. Wi-j
wazzen naor Boekelt gewest, met
de bus en de bushalte was daor
vlakbi-j an de Berkenlaan, zo heit
dat tegeswaoreg. Vrogger heiten dat
de Olde Dinxpeloseweg. Stiene
kwam wel naor buten en kek, maor
ze zei niks en ik vulen mien wel un
echten held. Achteraf: un betjen op
sök!
Gek dat dat allemaol weer naor
baoven kump a’k in de buurt van
dat olde stuksken Sillevold loop.
’t Is now wel un betjen vremd,
want door staon niet zo völ huzen
meer van uut mien tied. Zo as ut
olde Patronaatsgebouw en ut huus
van Wunderink en waor dominee
Van der Ster wonen, allemaol weg!
Maor wat der nog wel steet, is den
grote kerktoren waor ik wel us stiekem in klom en dan van baoven
deur de luukskes naor onderen
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foto’s van Sillevold miek.
Ik snap nog niet da’k dat allemaol
waogen en ok niet dat Toon Bieleveldt, de köster, mien nooit bi-j de
klarremieten gegreppen het, want
dat in de toren klimmen he’k toch
wel duk gedaon.
Eersdaags mo’k toch us zuken of ik
örges nog meer van zukke illegale

Café en zaal Harbers op de hoek van de
Terborgseweg met de Pr. Bernardstraat,
thans Harbershoek

foto’s heb liggen.
Niet dat ’t allemaol zo netjes was
wat wi-j deien. In Sillevold wonen
ok un old vröwken dat wi-j Berta
Hundjen numen. ’t Was ok un
betjen un ampart wiefken en at die
deur de straot fietsten, begonnen
wi-j te blökken. Wi-j deien un
hundjen nao en dan schrok ut
mensken ommundig. En wi-j der
tussenuut natuurlek, helden da’w
wazzen.
A’j now deur onze olde straot
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loopt, kö’j nerges an zien wat zich
hier allemaol vrogger hef afgespöld
en now wet ik zelf allenig nog maor
un betjen van zo’n vieftig-zestig
jaor geleien. De kinderköpkes ligt
der al lang niet meer en ok wieters
in heel Sillevold gif ut allenig nog
teerwaegen en gewone klinkes.
Die kinderköpkes hemmen un heleboel gezien, van onderen dan.
Ik vraog nog mien wel us af hoe
’t gong in de tied van mien opa en
oma en toen mien vader en moeder
en mien ooms en tantes nog jong
wazzen. Best wel jammer dat zi-j zo
weinig van die olde verhalen verteld
hemmen, want geleuf maor dat ut
der vrogger nog völ haeviger an toe
het gegaon.
’k Wet allenig dat mien ome Frans
’s een keer van mien opa, den zelf
caféholder was ’n flink pötjen op de
latten het gekregen umdat e bi-j
Bongers, de concurrent, ’n biljatkeu
gewonnen had. Met biljatten natuurlek.
Toen was hi-j nog gewoon un jong
kaerltjen en dat he’k duk motten
heuren.
Jao, den ome Frans kon alderbastend goed biljatten. At hi-j an de
beurt was dan zei hi-j: ‘Gao maor
effen zitten’. En dan miek hi-j ’t
pötjen in ene keer helemaol uut.
Net as ik mien nostalgische verhaaltjen, trouwes!

Ons argrarisch centrum op/an d’n Krusenbarg
Bennad van de Weikamp
A’j olde kaarten van Sillevold bekie:kt dan tref i-j an de oostkant un
gebied an waor zich nogal wat waegen en weggeskes kruust. ’t Is dan
ook helemaol niet verwonderlek
dat dat gebied d’n Krusenbarg is
gaon heiten.
’t Is ook ’t gebied dat in de loop
van de tied tut un waor agrarisch
centrum is uutgegruuid. In de eerste plaats ha’j daor de Beltersmans
of Gerritsens Möl en vervolgens de
Botterfabriek en dun Olden Bond
en de CAVV.
’k Haop altied nog dat t’r iemand
un keer un studie van dat geheel
van activiteiten geet maken en d’r
un boek aover geet schrieven.
Maor onderhand wi’k maor vas wat
wetenswaardigheden en anekdotisch gekleurde herinneringen an
’t papier toevertrouwen. Allemaol
in afwachting van dat grote aoverzicht van deze of gene in de toekomst.
D’r is un tied gewest dat t’r van die
boerenactiviteiten op/in d’n Krusenbarg nog gin of nauweleks sprake was. Dat was de tied toen
’t boerenlaeven zich nog bi-jnao
helemaol op de boerderi-jen zelf
afspöllen. ’t Zaod wier nog met de

zicht gemei:d, ’t vlas wier nog zelf
gesponnen en gewaeven, en de
melk wier nog deur de boerin töt
botter gekernd en geknaed.
Maor eiges zaod malen, nae dat
konnen ze nie:t, daor hadden ze
altied al de möllen en mölders veur
neudig. Daorveur wazzen de Silvoldse boeren angewezen op de
windmöl en de paerdemöl
(rosmolen) veuran op de Paosbarg,
vlak bi-j de poort van Terborg.
Maor in de loop van de 19de eeuw
kreeg den mölder op de Paosbarg
versterking (concurrentie?) van de
möl op de Kriekenlenbarg of Plakkenbarg (1812-1813, de latere möl
van Van de Schepop), de möl van
Bongers van de Belterman (1855,
de latere möl van Gerritsen) en de
möl an de Terborgseweg (1863, de
latere möl van Reijrink).
Beltermans of Gerritsens Möl
Umstreeks 1855 kwam Bernardus
Bongers van de boerderi-j Belterman op ’t idee um daor op die natuurleke verhoging op dun Krusenbarg un windmöl te bouwen. Den
bult was toch al van um, aevenas de
dri-j-vier bunder richting dun Lechtenbargsenweg.
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Minuutplan Kadaster 1930: De Krusenbarg te Silvolde.
Met jongere aanvullingen.
A. Seesinkbeek
B. Oude Dinxperloseweg
C. Veldweg
D. Boterweg
E. Melkweg
F. Korenweg
G. Rabelingstraat
H. Kapelweg
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1. Weghorst
2. Woerd
3. Nieuw Huis
4. Lieftink
5. Belterman
6. Kraaienberg
7. Korentjes
8. Anemonenkuil
9. Beltermans Molen
10. Olde Bond
11. Botterfabriek
12. C.A.V.V
13. ’t Mölleken

En warschie:nlek hef Wilhelmus
Engelbertus Borggraeven, d’n leerlooier uut dun Lechtenbarg, d’r ok
nog an metgeholpen, want in 1856
wudt d’n zogenaamden eersten
steen deur twee jungskes Bongers
en Borggraeven gelegd. Den steen
is deur un latere verbouwing an
’t oog onttrokken, maor hi-j mot t’r
nog wel urges zitten. De familie
Bongers van de Belterman hef de
möl van 1856 tut 1887 laoten dreien, waornao ze um in letstgenuumd
jaor an Johannes Theodorus Gerritsen verkopen.
Gelektiedig met de ankoop van de
möl bouwen de Gerritsens zich
rech tegenaover de möl un ni-je
woning (tegenwoordig adres: Molenberg 5 ) en umstreeks 1910 hebt
ze zich un ni-j pakhuus bi-j de möl
laoten bouwen, met un deur un
stoommachine (en later elektromotor) angedreven maalwark.
Eertieds wazzen de mölders altied
van weer en wind afhankelek, maor
sinds de komst van die ni-je krachtbronnen konnen ze bi-j alle weersomstandigheden deurdreien. Vrogger wazzen ze nao un windstille
periode wel us gedwongen um um de boeren tevraeden te stellen –
’s nachts an ’t malen te gaon, maor
die tie:d was veurbi-j!
Umstreeks 1900 bouwen Joseph

Gerritsen (3de generatie) zich un
huus en un varkesschuur an de
Prins Bernhardstraot, now nummer
62. De olde luj bleven in ’t eigenleke möldershuus wonen en op enig
moment trouwen dun jongen boer
Theodorus Immink uut Vasselder
d’r bi-j in; vandaor dat daor nog
altied Imminks wonen.
Van ons huus gingen wi-j ok wel
naor Gerritsen naor de möl um
zaod te laoten malen of um varkensvoer en tutenvoer en/of veekoek te halen.
In mien tied mos ik dan al naor ut
Pakhuus. Dan wazzen daor völal
vader Joseph en zoon Thé an
’t wark, meestal in un gaelen aoverall, en den ok nog helemaols gael
van ’t mael was.
At de billen (richels) op de maalstenen te wied waren afgesletten, dan
wier d’n baovensten steen met un
haevelwark opgelicht en dan gong
vader Joseph d’r met d’n bilhamer
de gäötjes weer uuthakken, zodat
de billen weer bloot kwammen te
liggen. Die billen en gäötjes wezen
vanuut ’t midden - met un mooien
ronde baog - naor de bu:tenkant
van de steen.
Ut te malen zaod viel namelek in
’t midden op dun ondersten
(stilliggenden) steen en wier dan
deur ’t dreien van de baovensten
19

steen - vlak baoven dun ondersten tut mael vermalen en naor de
bu:tenkant afgevoerd, waor ’t in
zakken wier opgevangen. Allemaol
un heel secuur wark!
Ut malen in de windmöl baoven op
de bult he’k nauweleks meer metgemaakt; alleen un enkele keer in de
oorlogsjaoren, a’k as kind us met
moch. In die jaoren - met gebrek
an stroom - brach dun wind-möl
dan nog wel us weer uutkomst.
Ook wier dan wel us stiekem gemalen, veural stiekem veur de Duutsers achtergehollen zaod!
Un windmöl steet altied in weer en
wind en vergt dan ok altied heel
wat onderhold. Dat wier dan
meestal deur de möllenbouwers
Kreeftenberg uut Vasseveld uutgevoerd, en later ok wel deur Ten Have uut Aalten en Guus Beckers uut
Bredevoort.
Umstreeks 1970 hebt de Gerritsens
’t möldersbedrief opgeheven en
hebt ze ’t Pakhuus en de möl aan
de gemeente Wisch verkocht.
De Beltermans of Gerritsens Möl
steet natuurlek op de Rijksmonumentenliest!
Zie ook ‘Een Dikke Wind. Gerritsens Mölle Silvolde’, 1994, door
Marcel van Berkum, Herman Nijhof en John Liebrand.
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De Botterfabriek
Aevenas in zovöl plaatsen zaggen
de Sillevoldse boeren wel in dat dat
eiges thuus botter en kaes maken
un völ te tiedrovende - en wat de
reinheid betreft - un völ te moeileken arbeid begon te wodden.
De Vasseveldsen hadden in 1897 al
un botterfabriek opgericht en daor
waren dan ok al wel un stuk of wat
Sillevoldse boeren lid gewodden,
en daor eur melk gaon leveren.
Maor in 1905 kwam ’t in Sillevold
ok tut de oprichting en bouw van
un eigen Botterfabriek, netjes gezegd: de Coöperatieve Stoom Zuivelfabriek ‘De Eendracht’ te Silvolde. ’t Eerste bestuur beston uut de
heren: Koenders, Hammink, Keijser, Welling, Gerritsen, Suselbaek,
Verheijen en Bongers.
Ze konnen van ’t R.K. Kerkbestuur ’t Pereboomstuk in de Krusenbarg kopen en sloegen daor
meteen an ’t bouwen. ’t Is onbekend of dat Pereboomstuk in/an
de Krusenbarg un toevallige of un
bewuste keuze was.
Op dun eersten januari 1906 wier
de fabriek in gebruuk genommen;
dat wil zeggen dat op den dag de
eerste melk in ontvangst genommen en verwarkt wier.
’k Wet nie:t of de melk van bi-j ons
thuus d’r toe den dag ok al bi-j was.

Boterfabriek ‘De Eendracht’, gezien vanuit het Veld, met rechts de directeurswoning.
Rechts onderin is nog juist het fietspad langs de Melkweg te zien.

Mien moe:der vertellen wel altie:d
dat zi-j d’r as kind bi-j was gewest
toe buurman Hammink dun eersten melkbus (nummer 190) bi-j
ons in de kamer had gebrach.
De komst van de Botterfabriek lujdden ’t begin van un enorm ingriepend proces van de veuruutgang
van de boerenbevolking in, en baovendien van de veurtzetting van de
ontwikkeling van dun Krusenbarg.
D’r meldden zich eengaals meer
leden/leveransciers veur De Eendracht, waormet de anwas van de
hoevölheid angevoerde melk ook
weer gelieke tred hiel.
Heel wat kleine boeren verhuren
zich as arbeider op de fabriek of
deien met, met de inschrieving veur

un melkrit.
Die letsten molken dan eerst thuus,
in de vrochte - samen met moe:der
de vrouw - eur beeste en dan spannen ze ’t peerd veur de lange kar of
wagen en gingen dan naor dun eersten boer op pad. Al naorgelang
dat groten of kleinen wazzen mosten ze dan bi-j zo’n stuk of 20 boeren de 30- of 40-litersbussen met
melk metnemmen. Bi-j de fabriek
angekommen gavven ze
’t paerd de voerzak en mosten ze
de melk - middels un vastgestelde
volgorde van ritten - afleveren. En
dat mos ook weer in un bepaolde
volgorde per leverancier, want daor
was de melkontvangst op ingesteld.
De melk wier per boer in dun stort21

bak gegaoten en dan gewaogen,
waorbi-j d’r geliektiedig un monster
uutgenommen wier, neudig veur de
bepaoling van ut vetgehalte. ’t Aantal liters en ’t vetgehalte bepaolen
wat de boeren uutbetaald kregen.
De mensen op ’t kantoor mieken
elke maond veur elken leverancier
’t tuutjen met melkgeld klaor en dat
wier dan op un bepaolden dag an
de melkboeren metgegeven, die ut
dan bi-j de boeren mosten afgeven.
In wezen was dat un nogal geveurleke manier van doe:n, want die
melkboeren hadden an ’t begin van
de thuusrit, wel een paardu:zend
gulden bi-j zich in eur voermanskisjen veur op dun wagen liggen. Op
dun dag van ’t melkgeld wieren ze
bi-j de boeren met graagte opgewacht en kregen ze meestal ok wel
un sigaar veur de moeite. Ston de
boer of boerin nie:t an de weg, dan
wier ’t tuutjen gewoon in un leugen
melkbus gedoan…
Globaal genommen wazzen d’r
zo’n 600 leveranciers en zo’n 25
melkritten. Wi-j hadden bi-j ons
meestal Thé Weijers van dun Iesselt. Den kon dan vlak bi-j huus
met ’t oplaaien beginnen en dan via
de Ulftseweg, Lechtenbarg, Rondeel, Langen Diek en dun Olden
Dinxperloseweg op de fabriek an
varen. En dan kwammen van alle
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kanten de melkboeren op dun
Krusenbarg an. Zelfs uut Voorst
en Warm en Raefelder wazzen ze
lid van ‘De Eendracht’ en kwammen d’r elken dag zwaore ritten
met melk naor Sillevold.
Aanvankelek wier d’r ’s zondags
gin melk gevaren; de boeren mosten de melk dan ku:len, b.v. in de
put of un specialen kuulbak.
Un probleem tussen de katholieken en de protestanten was hoe ut
met de kerstdage geregeld mos
wodden, d.w.z. in de jaoren dat
dun Eersten Kersdag en dun zondag bi-jmekaar vielen. Twee dagen
de melk in huus hollen was te bezwaorlek (gebrek an bussen en
meugelekheid van ku:len), maor
welken dag was now ’t hoogste,
dun Eersten Kerstdag of dun zondag? Op welken van die dagen
mosten de melkboeren dan ri-jen
en mos de melk op de fabriek ontvangen en verwarkt wodden?
Op ’t gebied van ’t ophalen van de
melk in ’t algemeen is t’r nogal us
wat veranderd. In later tied wier de
melk ook ’s zondags opgehaald, en
’s zommers op de deurdewaekse
dagen ook elken aovond.
Eers he’w effen un Mulder as directeur gehad en daornao de bekende vader en zoon Miedema.
’t Eerste fabrieksgebouw was nog

maor bescheiden van umvang,
maor nao de verschillende verbouwingen en uutbreidingen ston d’r
op un gegeven moment un gebouw
dat t’r waezen moch!
Den directeurswoning wier naost
de fabriek gezet, tegenwoordig
adres: Prins Bernhardstraot 56.
Achter de fabriek wier un zogenaamde Vloeiwei angelegd. Al ’t
afvalwater wier daor naortoe afgevoerd en met geutjes - met allemaol
dekkeltjes d’r-in - naor zo’n dertig
volktuintjes geleid.
As jong bu’k t’r met Antoon Visser
wel us waezen kie:ken. D’r hieng
altied un smerigen zoere lucht,
maor ik geleuf dat de kabbes enz.
d’r wel goe:d wol gruien!
’t Personeelsbestand is in de loop
der jaoren van dri-j naor zonn
goeie dertig man uutgegruuid. Wat
zal d’r daor op/in die fabriek op/in
dun Krusenbarg - al die jaoren
lang, en elken dag maor weer - gewarkt zun um al den arbeid op tied
klaor te krie:gen! Want de melk
mos heel secuur tut botter en kaes
verwarkt wodden en vervolgens veur de boeren - zo veurdelig meugelek afgezet wodden.
An de kant van de Botterweg zat
de Melkinrichting. Daor kwammen
de slieters ok elken margen met eur
peerdjen veurri-jen um de neudige

melk, botter en kaes in ontvangst te
nemmen. Enkele namen: Immink,
Obbink, Te Mebel, Winkelhorst,
Kolks, Wildenbeest, Veenhuzen,
Berendhaus, Willemsen. De letste
twee kwammen uut Terborg. De
meeste Silvoldsen hadden trouwens
ok wel klanten in Terborg.
Wi-j as boeren hadden niet zo völ
zicht op al dat wark op de fabriek;
de meer vernemstigen en de bestuursleden wel wat meer, maor ok
dat was nog maor betrekkelek.
Al met al was ’t daor op dun Krusenbarg elken dag un grote bedrie:vigheid, veural ’s margens en
veurdemiddaags at al die boeren en
slieters met eur peerde en wagens
op de fabriek an kwammen. En ok
op de toevoerwaegen vertoonden
ze alle dagen un vertrouwd beeld.
En dat was dan alleen nog maor
wat t’r zo op de straot te zie:n was.
Ut economische belang was van de
bu:tenkant nie:t zo zichtbaor, maor
was veur al die families van de boeren/leveranciers en al die melkboeren en arbeiders op de fabriek, van
onmundig groot belang! Dun Sillevoldsen Krusenbarg was werkelek
un heel belangriek agrarisch centrum! En d’r zol nog völ meer activiteit kommen.
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De fok- en Controle Vereniging
(en de K.I. Vereniging)
Dizze vereniging is - um zo te zeggen - uut de Botterfabriek veurtgekommen en is t’r ok altied nauw an
verbonden gebleven. Op de Botterfabriek von toch al de bemonstering veur de bepaoling van ut vetgehalte van de melk van elken leverancier plaats. Dus was de controle
van de inhold van de kleine monsterfleskes die monsternemmers
van de Fok- en Controle Vereniging elke twee waeken bi-j de leden
van de vereniging, van iedere koe
kwammen innemmen, gin probleem. De boeren konnen op die
manier vaststellen welke beeste ut
beste presteerden en waor ze veural
met wieter mosten fokken.
Bi-j ’t baovenstaonde heuren dat
goe:d wier bi-j-gehollen welke kalver van welke moederdieren wazzen. Daoveur kwam Bernard Tangelder ’t kalf un paar dagen nao de
geboorte schetsen, d.w.z. de zwartwit-tekening - rechts en links - op
un kalfprent in ’t Veeboek intekenen. Gin twee kalver/beeste hebben dezelfde tekening, dus dat was
un prima methode um ow vee te
kennen. De maolkalver kregen dan
völal un meisjesnaam, en de an te
hollen bullekes un jongensnaam.
De kosten van de melkbemonste24

ring en van ’t kalverschetsen wieren heel eenvoudig met ut melkgeld veraekend.
Bi-j dit alles was’t van ’t grootste
belang dat t’r met bollen gewarkt
wier die hoogangeschreven stonnen op ’t gebied van ’t exterieur en
de productie van eur naogeslacht.
Dun particulieren bollenhouder
kon ok wel zukken hemmen, maor
in verenigingsverband wazzen die
in ieder geval baeter te betalen. De
bollen wieren dan bi-j één van de
leden gestationeerd, den dan de
arbeidskosten en de voer- en huusvestingskosten vergoed kreeg.
In mien kinderjaoren was t’r bi-j
Gosselink op Gosselink zo’n bol
gestationeerd, maor d’r zöllen in de
loop van de jaoren wel meer van
die adressen gewest zun.
Nao dun oorlog die:nen zich op
’t gebied van de stierenholderi-j un
helen ni-jen ontwikkeling an, namelek ut kunstmaotig insemineren
van de koeien.
An de gewone manier van ut dekken deur de bollen klaeven namelek ’t bezwaor dat ziektes nogal
makkelek aovergebracht konnen
wodden. Dat was o.a. ’t geval met
de Abortus-Bang-bacil, un ziekte
die leidden tut ’t vrogtie:dig afzetten van de vrucht, en daorna un
laege melkgift van de koe.

Ankoop van ni-je beeste hielp weinig, want die wieren ok weer deur
op ’t bedrief aanwezege ziektebacillen besmet; de ziekte mos gewoon
op ’t bedrief uutzieken!
Abortus-Bang was un ramp veur de
boerenstand. D’r wier völ minder
gemolken en de uutval an koeien
brach ok völ minder op.
Directeur Miedema trok zich dit
probleem persoonlek an en ontpopten zich as dun groten stimulator van de kunstmaotige inseminatie. Un middel um de besmetting
bi-j de gewone manier van dekken
te deurbraeken was namelijk: ut

sperma van de bollen op te vangen
en kunstmatig bi-j de beeste in te
brengen (te insemineren). Op die
manier wier ’t besmettingsgevaor
un heel stuk teruggebracht. Deur
de kunstmatige inseminatie konnen
baovendien völ meer koeien met ’t
sperma van één bol geïnsemineerd
wodden. D’r wazzen dus minder
vaderdieren neudig, dus kon meer
geld veur de baeter presterende
bollen uutgegeven wodden.
Zo hier en daor hadden d’r nog wel
wat luj vraogtekens bi-j ’t een en
ander. Wier d’r deur de K.I. niet te
völ in de natuur ingegreppen?

De inseminatoren Derk Weening, Jan Heebing en Theo Miedema bij het kantoor van
de Fokver.– K.I., Boterweg 105, klaar voor de start om de boer op te gaan, ca. 1960.
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Maor al gauw wier ut toch wel algemeen toegepast. Mede deur de K.I.
is de Abortus-Bang helemaol uutgebannen.
De Fokvereniging-K.I. vereniging
en de melkcontrole hebben bezunder goed bi-j-gedragen an un völ
productiever veebestand. En ook
de baetere ruw- en krachtvoeders
hebt t’r in hoge maote an bi-j-gedragen dat de gemiddelde melkgift
per koe van ongeveer 3000 liter ’s
jaors naor wel 8000 gestegen is!
De bollen wieren bi-j Frans Heebing van Beester Thedoor an de
Raobelingstraot gestald. Dun heer
Theo Miedema, zoon van directeur
Miedema, was onzen eersten inseminator.
Toen wi-j bi-j ons thuus nog gin
telefoon hadden, fietsten ik naor de
Botterfabriek um un bolligen koe
an te melden en dan kwam Theo ook op de fiets - met zien kisjen
met de beneudigheden. Nao ’t insemineren desïnfecteerden hi-j alles
heel secuur met kaokend water en
fietsen hi-j weer naor dun volgenden boer.
Al gauw nammen de anvraogen zo
toe dat t’r versterking mos kommen
en wieren ok Jan Heebing en Derk
Weening as inseminator angesteld.
Aevenas in andere plaatsen kregen
ze alledri-j al gauw un motor in
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’t gebruuk, un situatie die tut gevolg had dat ze nogal us as
‘motorbollen’ wieren angeduud.
’k Mot zeggen da’k dat eigenlek
nie:t zo’n mooie benaming von.
’t Woord verdween gelukkig ook
weer toen ze un auto tut eur beschikking kregen.
Onze inseminators hemmen altied
heel goed eur best gedaon. Ze
kwammen zeuven dagen in de
waek bi-j ons en niks was eur te
völ. Wi-j hadden de pinken in de
Slaege lopen en ’t was dan ook un
hele toer um ze op tied gedekt te
kriegen.
Op un keer toe’k un tochtigen pink
veur inseminatie opgaf zei Derk
Weening: ‘Ik heb um vanmargen al
geïnsemineerd’. Daor denk ik nog
altied met völ respect an terug!
Un Eresaluut veur Theo Miedema,
Jan Heebing en Derk Weening!
De K.I. hef un hötjen kantoor gehollen in de winkel van Aoverkamp, tegenaover de Botterfabriek,
waornao ’t aovergeplaats is naor de
ni-j-bouw an de Botterweg, waorin
toe ook ’t kantoor van de Fok- en
Controle Vereniging un plaats
kreeg.
De Olde Bond (latere naam)
Umstreeks 1915 richtten un stel
Silvoldse boeren de ‘Coöperatieve

De Olde Bond in later tijd. Links de Pr.
Bernhardstraat, rechts de Melkweg.
De ramen zijn van latere tijd en de deuren zagen er vroeger ook heel anders uit.

Aan- en Verkoopvereniging Silvolde en Omstreken’ op. Ook hierin
waren anderen eur al veurgegaon,
maor now vatten ze hier dan toch
ok de koe bi-j de heurns. Die coöperaties of boerenbonden wazzen
instellingen die utzelfde deien as de
mölders: zaod malen, veevoer en
kunstmest an- en verkopen enz.
I-j könt ow dan ok afvraogen of de
stichting van al die Boerenbonden
wel zo neudig was. Jao, misschien
mos t’r zo hie:r en daor wel wat
meer concurrentie kommen.
In ieder geval luj:en de komst van
al die coöperaties in boerenland
’t strie:dpunt ‘vri-jhandel of
coöperatie’ in, un discussie den nog
tut op den dun dag vandaag deurgeet!
De Boerenbond was net as de Botterfabriek un algemene instelling,

un niet op confessies gestoelde instelling, dus un vereniging van en
veur katholieken, protestanten enz.
’t Ledenbestand en de bestuurssamenstelling liet dat goe:d zien.
In ’t buuksken ‘De Kroezenhoek,
i-j zölt t’r maor wonen’ (….) wödt
dissen Bond ‘dun
ChristelekenBond’ genuumd, maor
dat is dus un vergissing!
Maor ’t was ook niet zo-as bi-j de
Botterfabriek dat alle boeren lid
wieren. Völ boeren bleven de mölders trouw of wazzen bi-j beide.
Ut ni-je Bondsgebouw kwam ok
weer in/op dun Krusenbarg te staon. De vereniging wis beslag te leggen op un stuksken grond an de
oostkant van de Botterfabriek en
de directeurswoning, en zetten daor
de neudige gebouwen op.
’t Bondsgebouw kwam zodoende
op dun hoe:k Prins BernhardstraotMelkweg te staon. De boeren konnen eur karren en wagens vanaf de
Melkweg achterwats veur de laadbrug van ’t gebouw zetten en dan
gelieksvloers lossen en laden.
In de veuroorlogse jaoren was
Gerhardus Johannes ter Horst
(Gert van dun Bömer van de Egginkstraot) zaakvoerder; zien jonges
konnen thuus den arbeid wel an.
En meugelek is winkelier Heister
ok nog un hötjen zaakvoerder ge27

west.
Dat was allemaol in de tied da’j de
raekeningen nog bi-j Verheijen in
de Kroezenhoek betalen mosten.
Warschienlek was den in die tied
penningmeester/kassier van ’t geheel. Later ko’j de raekening gewoon an de Bond betalen.
Op enig moment is Joop Tangelder, van Tangelder uut de Wei,
zaakvoeder gewodden en wazzen
Rudolph Hengeveld (eigenlek:
Adolph Hengeveld) en Gert Rexwinkel zien medewerkers.
De heer Piet ter Horst (Piet van de
Bömer) liep ok nog wel es bi-j dun
Bond. Dat was ok die keer ’t geval
toe ze d’r van ons huus met den
onwies starken vos wazzen. ’t Verhaal geet dat den vos Piet bi-j de
scholder grep en um un halven meter wieter weer neer zetten…
De CAVV
Umstreeks 1920 hadden de Silvoldse boeren twee standsorganisaties,
een van de (algemene) Gelderse
Maatschappi-j van Landbouw
(GMVL) en een van de Aartsdiocesaner Boeren en Tuinders Bond
(ABTB). De ABTB verenigde alle
R.K. (boeren) in ut Aartsdiocees
(Aartsbisdom) Utrecht. De A in de
naam ston dus niet veur Algemeen,
maor veur Aartsdiocees!
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De ABTB Silvolde schonk in 1931
un beeld van dun H.Mauritius veur
de ni-je R.K. kerk, en ’t kreeg toen
un plaats baoven de hoofdingang
van de kerk.
Vanaf umstreeks 1920 legt de Silvoldse ABTB zich langzamerhand
ok toe op de ankoop van krachtvoer en kunstmest, reden waorum
ze in 1929 tut de bouw van un
pakhuus aovergaot; en dat bouwt
ze ok weer op/an de Krusenbarg,
vlak bi-j dun anderen Bond en de
Botterfabriek…
Eers laot ze ’t zaod nog bi-j de
mölders malen, maor nao un paar
jaor schaft ze zich ook un eigen
maalstoel an.
De boerenbedrievigheid an dun
Krusebarg wödt met dun dag groter.
Nao verloop van tied breg de
ABTB de an- en verkoopactiviteiten - zowel plaatselek as regionaal bi-j un zelfstandige organisatie onder, de Coöperatieve Aan- en Verkoop Vereniging (CAVV) geheiten.
De letters CAVV komt dan ook
beheurlek groot op ’t pakhuus an
de Krusenbarg te staon.
Een en ander hölt echter niet in
dat in alle R.K.-boeren vanaf die
tied naor de CAVV gaon. Dur
bunt t’r ok heel wat die de mölders
en/of dun Olden Bond trouw

Het Pakhuis van de CAVV circa 1950.

blie:ft.
De concurrentie op ’t an- en verkoopgebied wödt zo langzamerhand beheurlek groot, maor dankzij dun Achterhoeksen volksaard
blieft de verholdingen aover ’t algemeen toch wel vriendschappelek.
Dun
eersten
zaak-

voerder bi-j de CAVV is Jan ten
Haove, en naodat den naor Canada
emigreert wödt Herman Reusen
uut Lintel angesteld. In de maalderi-j warken in die tied Jeup te Kaot,
Gert Hofstad en Hendrik Kaatman.

Vlnr. boven: Herman Reusen (zaakvoerder), Joop te Kaat, Bennie Mijnen.
Vlnr. Onder: Hendrik Kaatman, Jan Mijnen, Gerrit Hofstad.
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Eierhandel Leijen
De Eierhandel
van Gert en
Toon Leijen
was ok jaorenlang an de
Krusenbarg
gevestigd, tegenwoordig
adres: BerkenTheo Leijen bij de loods laan 47.
Ze hielen de
eier bi-j de boeren op en zetten ze
wied en zied weer af, zelfs tut aover
de grens.Op un gegeven moment
warken d’r wel un man of zes in ’t
bedrief. Nao Gert en Toon zetten
Jan, de zoon van Gert, ’t bedrief
nog heel wat jaoren veurt, dit tut de
opheffing umstreeks 2003.

stoppen umstreeks ’t jaor 2000 met
’t loon- dösbedrief en verplaatsen
’t mechanisatiebedrief naor un ni-j
onderkommen an de Kapelweg.

Thé Tangelder en schoonzus op de Lanz

’t Onderlinge Paerdefonds Sillevold en Umstreken
At ’t um de boerenactiviteiten op
en an de Krusenbarg geet dan
meugen wi-j ’t Paerdefonds nie:t
vergaeten. Joop Tangelder, dun
Dörs-, Loonwark- en Mechanizaakvoerder van dun Olden Bond,
satiebedrief Tangelder van de
was ook secretaris-penningmeester
Bult
van ut Fonnus, en Sleutjes van Ni-j
Willem Tangelder, oftewel BulteLeijen en Lensink van dun Nagel
Willem, was begin 1900 al actief as (Breembroe:k) wazzen de schatloonwarker en –dösser.
ters. A’j as deelnemmer/lid un anIn 1939 trok zoon Thé naor
der paerd kochten dan mos i-j dat
’t huus van Piet ter Horst – tegendeur de beide schatters laoten taxewoordig adres: Berkenlaan 168 – en ren.
begon hi-j daor un ni-j bedrief.
Ens in ’t jaor mos i-j met ut paerd
’t Paerd miek plaats veur trekkers,
bi-j ’t Mölleken kommen opdramerk Lanz Bulldog, die baovendien ven, en dan mos ’t paerd ok letterin grote delen van ’t land an de man lek effen draven, waornao i-j dan
gebracht wieren. De derde generatie in ’t café bi-j Joop Tangelder
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’t premiebedrag konnen betalen,
völal 1 procent van de taxatiewaerde van ’t paerd. ’t Was altied al un
helen bedrievigheid an dun Krusenbarg, maor den dag was ut daor
extra druk!
En, ik zal ut maor eerlek vetellen:
’t Paerdefonds besteet niet meer!
’t Had op un gegeven moment zien
dienst gedaon! En naor de notulenen kasbu:ke hoe:f i-j ok nie:t meer
te zu:ken, want die bunt in vlammen opgegaon! Ik was net te laat…
Veuruutgang op de boerderi-j –
Achteruutgang op dun Krusenbarg
Dur was un tied dat t’r nog niet völ
te doe:n was an dun Krusenbarg,
maor langzamerhand kwam d’r
eengaals meer bedrievigheid.
Bongers van de Belterman bouwen
un möl; hoeven de boeren niet altied meer naor de möl op de Paosbarg.
En dat ook eiges botter en kaes
maken was noal bewarkelek, reden
waorum de meest veuruutstrevenden de köppe bi-j-mekaar stokken
en un Botterfabriek oprichtten.
En ok dun Olden Bond en de
CAVV zaggen ’t laevenslecht!
Dur wazzen nog bi-j-nao gin hadde
waege, de enige manier um deur un
modderweg hen te kommen, was

met un peerd veur un kar of wagen,
en dat met van die smalle hoepels
um de raeder!
Maor d’r kwammen wel hadde waege. En de techniek en mechanisatie
nammen steeds meer toe. Dur
kwammen auto’s en trekkers, die
op die ni-j waege eengaals meer
met konnen nemmen. De arbeidsproductiviteit kon aoveral hoger
wodden, en mos dat vanwaege de
concurrentie dan ook aoveral.
’t Gesjouw met de melkbussen
deur ’t volk op de boerderi-jen, en
deur de melkboeren, wier völs te
umslachtig. ’t Handmelken wier
deur de (robot)melkmachine aovergenommen en de melk ging al gauw
rechtstreeks in de tank. Un tenkwagenchauffeur op de hadde weg kan
völ gauwer en völ meer liters in-ens
vervoeren dan dun melkboer met
zien karretjen op de zandweg.
Dus de tenkwagen dei zien intrede;
de melkbussen gingen d’r uut en de
melkboeren wieren afgedankt.
Maor onze Botterfabriek met den
mooie ni-jen kaesfabriek!, den
functioneren toch nog goe:d, den
kon wel blieve:ven bestaon?!
De Ledenvergaderingen van ‘De
Eendracht’ wazzen altied - op de
ri-j af-bi-j Mijnen van ’t Mölleken,
Café Meijer en café Wensink.
In mien tied was dun heer Frans
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Egberts uut Raolfelder veurzitter.
Hi-j was un echten stevigen boer
van de klei en hi-j leidden de vergaderingen dan ook altied met vaste
hand!
Op un bepaold moment ston de
fusie van de botterfabrieken - en
opheffing van sommige fabrieken op de agenda. De veurzitter en ut
bestuurslid van de Zuivelbond verdedigden ’t veurstel van alle kanten,
maor onder ons boeren was t’r heel
wat tegenstand. ’t Was ook nog
maor de vraog of alle bestuursleden
d’r wel veur wazzen. ’t Ging d’r had
an toe! Gert te Grotenhuus vroe:g
in ’t openbaor an un bepaold bestuurslid of hi-j d’r eiges wel veur
was… De man antwoordden um:
‘A’j bestuurslid bunt dan mo’j ow
bi-j de meerderheid neerleggen, dat
wet i-j toch ok wel’.
De man van de Zuivelbond zei:
‘U hebt het voorstel toch al intern
kunnen bespreken’, maor ik zei dat
daor bi-j ons gin sprake van was
gewest, waorop hi-j weer zei: ’Dan
hebt u wel un punt, maar de fusie
moet wel doorgaan’!
Jan Tangelder-Amerikaan grep de
veurzittershamer van de bestuurstaofel, maor ’t mog allemaol niet
baten, ’t veurstel wier wel angenommen.
Misschie:n hadden de veurstanders
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ok wel geliek. Technisch hadden
wi-j ’t nog wel un hötjen können
redden, met enen tenkwagen en
onze mooie ni-je kaesfabriek, maor
warschien:lek ha’w ut op den duur
toch motten verspöllen tegen dat
grote Friesland Campina van now.
Op 23 december 1977 is de letste
melk aangevoerd.
’t Enigste wat t’r vandaag nog
aover is van onze Botterfabriek, is
’t Zuiveltablau of Melkmeisje dat
vrogger in de bu:tenmuur van ’t
kantoor zat.
Dankzij dun Amerikaan is ’t behollen gebleven en dankzij wetholder
Jac Hoes heft ’t un plaats gekregen
in de butenmuur van ’t huus dat
now op de plaats van’t kantoor
steet, maor ’t was baeter gewest
da’w ’t urgus op un andere plaats
tentoonstellen konnen!
’t Bestuur van de K.I. zag ’t ook
nie:t meer zitten um alleen wieter
te gaon. Op un bepaolde Ledenvergadering lei daor ook ’t veurstel
tut fusie op taofel, maor dat was
ook tegen ’t zere been van un
groot aantal leden. ’t Was op un
middag op un warmen veurjaorsdag en de stemming in de vergadering wier ook als maor heiter.
Waor mos dat toch naortoe met
onze eigen K.I.? Jan Veenhu:zen
sprok met stemverheffing: ’t Hef

toch altied goed gegaon met onze
eigen inseminators, waorum mot
alles alsmaor groter wodden?, ’t is
allemaol grootheidswaanzin, de
‘wereld wil brood en spelen’, zo
straks kommen de inseminators
nog met de vliegmachiens’. Maor
’t hielp allemaol niks, de fusie met
de andere verenigingen wier wel
angenommen. De bollen verhuusden naor Vasseveld, maor ’t kantoor van de Melkcontrole an de
Botterweg bleef nog wel bestaon!
Op de boerderi-jen mosten de
zicht, d’n aflegger, d’n zelfbinder
en d’n dösmöl ut tegen dun mei-jdösser afleggen.
Bi-j de eerste combines ging ’t zaod
nog in zakken, maor bi-j de volgenden wier ut met bulkwagens afgevoerd, of naor dun eigen silo van
de CAVV, of naor de grote silo’s
van de combinatie waor dun Olden
Bond an metdei.
De boeren kwammen niet meer
met un stuk of wat zakken zaod
um te laoten malen bi-j Gerritsens
Möl, Olden Bond of CAVV.
Vanaf die tied kregen de beesten en
varkes ’t krachtvoer in korrelvorm,
angevoerd met un bulkwagen en
afkomstig van de combinatie van
coöperaties.
Dun Olden Bond ging un fusie an
met Gaanderen, Dörkum, Zeddam

en Gendringen, maor hie:l veureers
’t eigen pakhuus nog wel an.
De CAVV van Sillevold hie:l d’r
eers nog un eigen vrachtwagen op
nao en bleef nog ’t langste zelfstandig. Maor in ut algemeen verliep ut
veevoer- en kunstmestverkeer richting de boeren hoe langer meer via
de grotere (fusie)coöperaties.
Umstreeks 1975 wieren de deuren
bi-j dun Olden Bond en de CAVV
veurgoe:d geslaoten!
Die beide slutingen hielen ’t end in
van un eeuw met völ en grote agrarische activieiten an dun Krusenbarg!
Maor dat letste höldt niet in da’k
dit verhaal in mineur endig.
In ’t verleden hadden de ni-jste
ontwikkelingen op de boerderi-jen
al die activiteiten naor dun Krusenbarg gebracht, en umstreeks 1975
wazzen de ni-jste ontwikkelingen
op de boerderi-jen en op allerlei
gebied d’r de oorzaak van dat die
activiteiten d’r weer ophie:llen.
Dur is un tied gewest dat ’t heel
röstig was an dun Krusenbarg, gevolgd deur un tied dat ’t heel druk
was an dun Krusenbarg, en dèn
tied is weer gevolgd deur un tied
dat ut weer heel röstig is an dun
Krusenbarg. De boeren en dun
Krusenbarg bunt altied met dun
tied metgegaon!
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Activiteitenkalender 20162016-2017:
Zaterdag 10 sept: Open Monumentendag.

Heemkundige vereniging Old Sillevold

Maandag 17 oktober: om 20.00 uur in Grandcafé
De Buurman te Silvolde.
Presentatie door dhr. Jan Verheijen over zijn vader
kunstschilder Bernard Verheijen.
Woensdag 16 November: om 20.00 uur een gecombineerde bijeenkomst met OVGG (Gendringen)
en Gander (Gaanderen) in de H. Mauritiuskerk te
Silvolde.
Presentatie door architect Leo Sluijmer over zijn
grootvader architect John. H. Sluijmer en zijn werk.
Sluijmer Sr. ontwierp ruim veertig kerken, o.a. de
Martinuskerk te Megchelen, de Mauritiuskerk te Silvolde en Augustinuskerk te Gaanderen.
Donderdag 12 januari: om 20.00 uur in Grandcafé
De Buurman te Silvolde.
Vertoning video: Willy Wiendels in gesprek met
Robbie Wolters.
Woensdag 15 februari: om 19.30 uur in Ons Pakhuus, Molenberg, Silvolde.
Jaarvergadering en optreden van Zangkoor ’De Görgelpiepen’.
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Maandag 20 maart: om 20.00 uur in Grandcafé
De Buurman te Silvolde.
Presentatie door dhr. Bernard Dorrestijn over het
Huis en de Heerlijkheid Lichtenberg.

Bestuursleden:
Leo Helmink
Ton van der Kemp
Els Kraan
Lidmaatschap:
Vanaf € 13,50 per jaar.

Zaterdag 10 juni, 13.00 uur: Bezoek aan de Museumboerderij Smedekinck, Pluimersdijk 5, Zelhem.
Bezichtiging museumcollectie en uitleg bodemonderzoek, o.a. van de Lichtenberg-Silvolde.
Start fietsers van het Marktplein: 11.30 uur.
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NL11 RBRB 09798.45.432
Regiobank Silvolde
t.n.v. penningmeester
Old Sillevold
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