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woonte om als buren een “meiboom” te plaatsen bij het bouwwerk. Een meiboom is een lange dennenboom (soms wel 4
tot 8 meter lang), waarvan de zijtakken zijn verwijderd en
alleen de takken van de top er nog aan zitten. Van belang is
om deze meiboom te plaatsen voordat het dak dicht zit. Het
plaatsen van een meiboom is bedoeld als verrassing en werd
veelal onaangekondigd uitgevoerd in het ‘schemerduuster’.
Tegenwoordig wordt het eerst aangekondigd.

Meiboom gaat eigen leven leiden
Omdat het “tuuttenhok” van Jan en Marie van Nelles van
een nieuw dak werd voorzien, werd in 1992 door de buurt
een meiboom gezet. Wim Zweers stond er vlak bij. Zoals altijd
had hij “het borrelglaasje zonder voetje” bij zich. Dit borrelglaasje heeft Wim bij dit soort gelegenheden altijd bij zich.
Jonge Jan Steverink zag dat de buurt de meiboom zette, maar
vond dat de boom eigenlijk bij Wim Zweers gezet had moeten
worden. Wim Zweers zorgde er altijd voor dat de dakpannen
snel gelegd werden. De buurt kreeg daardoor geen kans om
bij Wim Zweers een meiboom te zetten. Dezelfde avond ging
Jan Steverink naar de jarige Hans Venhorst en deed zijn verhaal. De aanwezige gasten smeedden het plan de meiboom te
verplaatsen. Marie Steverink werd aan het complot toegevoegd.
Toen de buurt naar huis ging seinde zij de “schurken” in.
Rond middernacht werd de boom bij het Tuuttenhok uit de
grond gelicht. De boom werd bij Wim en Willemien Zweers
in het strakke gazon gezet. Gelukkig bleef dit onopgemerkt
door de buurt. Daarna werd de verjaardag voortgezet bij Hans
Venhorst en de geslaagde actie werd gevierd.
De volgende dag werd de verplaatste meiboom opgemerkt
door de buurt. Hans Venhorst ondernam een lijmpoging door
voor te stellen de boom terug te zetten voor 2 bakken bier.
Maar dat voorstel werd door de buurt afgeslagen. De buurt
zaagde de boom net boven de grond af en plaatste de boom
opnieuw bij het tuuttenhok. De overgebleven stomp nam
Marcel Tangelder mee. Hij had wel een idee wat hij met de
stomp ging doen, zodra de daders bekend waren.
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Een paar weken voor de Kroezenhoekse kermis was Jan
Steverink bij Jan Tangelder, beter bekend als "d’n Amerikaan",
om iets op te halen. Hij zag de stomp van de meiboom in de
struiken tussen het ijzerschroot liggen. Na een gezellige
Kroezenhoekse kermis besloot Jan Steverink ‘s nachts de
stomp mee te nemen. De natte zware stomp werd met moeite
(drank in ’t spel) op het stuur van de fiets van Jan Steverink
meegenomen. De Amerikaan had dit gezien vanuit een donkere
schuur en zijn zoon Marcel Tangelder zette in zijn BMW de
achtervolging in. Aangekomen in de Slaege merkte Jan de
BMW op. Jan verstopte de stomp en zichzelf bij Venhorst in
de bosjes onder de wasdraad. Toen Marcel Tangelder zijn
achtervolging leek op te geven, ging Jan met de stomp naar
huis. Daar werd de stomp op de zolder verstopt en dacht Jan
rustig te kunne gaan slapen. Marcel kwam echter nog terug.
Hij bonkte op de deur van de caravan en vroeg Jan hem de
stomp terug te geven. Jan deed of hij sliep en reageerde niet.
Marcel ging tevergeefs naar huis. De stomp lag mooi te drogen op de zolder. Jan bedacht een plannetje om de stomp weer
terug te geven aan de rechtmatige eigenaren. Hij zaagde de
stomp in plakjes en ging met de kwast en verf in de weer. Er
werd een Sinterklaaspak en twee zwartepietpakken gehuurd.
Rond Sinterklaas ging Jan uitgedost als Sinterklaas op pad,
bijgestaan door 2 zwarte pieten (Gunter en Walter Venhorst).
Aan iedere buur werd een plak van de stomp “cadeau” gegeven. Elke plak was voorzien van enkele letters. En met de
mededeling dat iedereen zich in de loop van de avond bij
Zweers moest melden, ging Jan als Sinterklaas de buurt van
zijn ouders rond.
Toen iedereen bij Zweers aanwezig was, begon men aan de
oplossing van de “plakjespuzzel”. Door de werking van een
drankje werd de creativiteit gestimuleerd en kwam de oplossing te voorschijn: ”WIJ STAAN VOOR PAAL”

Kerk in de Kroezenhoek
Tijdens de reformatie in 1647 werd de katholieke kerk in
Silvolde toegewezen aan de protestante gemeenschap. Voor
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gebruik worden gemaakt van gasverlichting op butagas. De
kaarsenblaker ging mee naar de slaapkamer voor verlichting.
Op de deel bij het vee was een stormlamp (olielamp op petroleum). Als de radio zacht of helemaal geen geluid meer gaf,
werd de accu in een houten kistje gezet kon men deze inruilen
bij Leo Ten Have ‘elektrisch’. Met een nieuwe accu kon er
weer geluisterd worden naar muziek en nieuws. Er werd veel
naar de radio geluisterd. Met “koffiedrinkerstied” zei eens
een oma gastvrij “giet ok een kupke koffie in voor de kearl
van de radio, den hef ok al zo lang geproat”. Zonder stofzuiger
was er veel handwerk te doen. In de keuken werd geveegd en
in het weekend gingen de matten en soms de vloerkleden naar
buiten. Daar werden ze over een speciale balk gehangen en
werden geklopt.

• De schuurkerk, afgebroken in 1983

de overgebleven katholieken was er geen bedeplaats meer.
Alle bezittingen werden overgenomen door het Protestante
Kerk Genootschap. De katholieken van Silvolde hielden in
Sinderen in de kleine Kapel hun godsdienstige oefeningen.
Deze ruimte werd echter te klein en toen verhuisde men naar
de bossen van Brunsingslag. Daar werden ze weer verdreven
en werd “Beltermans schuur” gebruikt als “bedehuis” voor
het houden van de diensten. Een grote eik bood schaduw
aan de gelovigen, die geen plaats konden vinden in de schuur.
De gelovige Kroezenhoekers kunnen nu terecht in de drie
Kerken (in Bontebrug en in Silvolde) om samen te bidden
en/of oecumenische diensten bij wonen.

Elektriciteit in de Kroezenhoek
Het heeft lang geduurd voordag het buitengebied van de
Kroezenhoek elektriciteit kreeg. Het voorste gedeelte van de
Kroezenhoek, tot aan de Lichtenberg, kreeg in 1953 elektriciteit. Achter in de Kroezenhoek kwam dat pas in 1956.
Geen elektriciteit betekende: geen licht, geen radio, geen
wasmachine, geen snelkoker voor warm water om koffie en
thee te zetten en geen stofzuiger.
Sommige mensen ergerden zich omdat het zolang duurde voordat men op het net werd aangesloten. Daarom moest langer

Riolering in de Kroezenhoek
Nagenoeg alle panden, zoals woningen, bedrijfsruimten en
boerderijen, zijn in de jaren 1998/1999 aangesloten op een
rioleringssysteem voor het buitengebied. In principe was de
aansluiting op dit riool een wettelijke verplichting, voorzover
het pand op minder dan 40 meter van de gemeentelijke riolering was gelegen. Afhankelijk van de situatie moest een eigen
bijdrage worden betaald.

Kermis in de Kroezenhoek
Sinds 1992 houden de Kroezenhoekers jaarlijks de Kroezenhoekse Kermis. Een “eeuwenoude” traditie wordt dan weer
opgepakt. Uit de geschiedenis blijkt dat al in de 18e eeuw
jaarlijks een kermis werd gehouden in de Kroezenhoek. Wanneer dat nu precies begonnen is, is helaas niet te achterhalen.
Rond 1900 vinden er weer kermissen plaats. Deze worden gehouden op de deel van de Grote Kroeze. Daar werd ook voor
een schiettent en een carrousel gezorgd. Gedanst werd er op
de muziek van de Vieberinks. Het feest was niet geslaagd als
er van een geslachte pink iets was overgebleven. Het is niet
duidelijk wanneer en waarom men stopte met de jaarlijkse kermis.
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Steverink stelde het erf en ‘deal’ van hun boerderij Nelles
beschikbaar om de Kermis te houden. (De schuur is door
Marie ook ingericht als museum).
In augustus 1992 vindt de eerste kermis plaats, compleet
met vogelschieten en vogelknuppelen in de middag en ‘s avonds
na een pauze (boeren moeten melken), een avondfeest. Het
vogelschieten en vogelknuppelen leidt elk jaar weer tot een
Koning en Koningin van de Kroezenhoek. De eerste koningin
was Loes Steentjes en Gerrit Vossers de eerste koning.
Gebruikelijk is inmiddels dat de Koning en Koningin opgehaald worden ‘s avonds met tractor en kar door de bewoners
met fanfare. Tijdens het avondfeest wordt de nieuwe Koning
en Koningin gehuldigd met een vaandelhulde
Op de eerste kermis ontstond er spontaan een fanfare. Het
bleek namelijk dat er wel erg veel buurtbewoners lid waren
van de muziekkorpsen Radboud en Excelsior en dat een
aantal a-muzikaal geachte Kroezenhoekers toch tot iets in
staat waren. Toen de fanfare er was waren er ook snel vendeliers gevonden. Het eerste vaandel bestond uit een ‘panlat
met wit laken’. In dat jaar erna is door de Kroezenhoekers
zelf een vaandel ontworpen met symbool van de
Kroezenhoek en bijbehorende professionele vaandels. Door
het jaar heen worden buurtbewoners vereerd met een vaandelhulde bij bepaalde jubilea door de eigen Kroezenhoekse
fanfare en vendeliers. De Koning en Koningin lezen een
zelfgemaakt lied voor, voor de jubilaris of bruidspaar.

• Het jaarlijkse paasvuur in de
beginjaren.
Inmiddels
gestopt in
verband
met regelgeving

De kermis, zoals we die nu kennen, is ontstaan naar aanleiding
van oude verhalen dat er ‘vrögger kermis was in de Kroezenhoek’.
Op een meiboomfeest van de familie Nelles (Steverink) in
1991 waar de buurt breed vertegenwoordigd was, hebben
een aantal buurtbewoners onder het genot van een glas bier,
de stoute schoenen aangetrokken en aangekondigd dat de
Kermis weer gehouden gaat worden. De organisatoren van het
eerste uur zijn Maurits Steverink, Gerda Ten Have en Hans
Venhorst, later aangevuld met Hans Kroezen. De familie
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De koninginnen en koningen vanaf 1992:zijn als volgt:
1992 Loes Steentjes
Gerrit Vossers
1993 Loes Steentjes
Bert Luiten
1994 Willy Lammers
The Colenbrander
1995 Hannelore Kolk
Maurits Steverink
1996 Gerda Tuenter
Robert Steentjes
1997 Maria van Toor
Bernard Ernst
1998 Aafke Lammers
Gerrit Vossers
1999 Marie Steverink
Coen Peters
2000 Karin Hendriksen
Sjaak Nas
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2001
2002
2003
2004
2005

Mary Tangelder
Jacqueline Nas
Manon van Eupen
Maria Bolwerk
Gery Morrenhof

Jos Luiten
Willem Teunissen
Sjaak Nas
Gerrit Vossers
Leo Bolwerk

Door het succes van deze kermis en het draagvlak in de
buurt, ontstaan spontaan ook andere buurtactiviteiten, zoals
de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie, de jaarkrant, het jaarlijkse
Kroezenhoekse paasvuur, deelname aan de Silvoldse carnaval en een wekelijks volleybalavond en zelfs een website:
www.kroezenhoek.nl

• Vaandelzwaaien met het eerste vaandel, een panlat met wit laken

In 2001 werd de kermis voor de 10e keer gehouden. Om dit
jubileum te vieren, werd Burgemeester Evenhuis van Wisch
uitgenodigd. Ze heeft dit aanbod spontaan aangenomen. Op
verzoek van het Bestuur (de organisatoren van de kermis)
heeft ze toegezegd naamborden beschikbaar te stellen voor
de buurtschap de Kroezenhoek.

Op 10 augustus 2002 werden de naamborden officieel geplaats.
Daarmee is de status van Buurtschap De Kroezenhoek een
feit en dat alles dankzij de kermis! Door enkele kroezenhoekers is een eigen “volkslied” gemaakt. Dit lied wordt uiteraard
op de kermis gezongen door de kermisgangers, de muziek erbij
komt van de Kroezenhoekse fanfare:

• Vogelknuppelen door de dames
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In de Kroezenhoek zijn nog enkele oude liedjes en gedichten
bekend. Enkelen daarvan willen we u niet onthouden:

Lied van de Kroezenhoek
Refrein:
De Kroezenhoek, de Kroezenhoek
Daor wonen wi’j zo mooi
De Kroezenhoek, de Kroezenhoek
Nog mooier dan ’t Gooi
De Kroezenhoek is onze plek
Veur feest en veul plezier
De Kroezenhoek is onze plek
Een buurt met veul vertier
Net onder Zillevold, daor ligt de Kroezenhoek
De weg naor Dinxper toe, den lup der dwars deur hen
De Nelles en de Belterman, ’t is jao net een boek
Met Steentjes en de Nachtegaal en hier en daor een den
refrein
De kermis is een feest met vogelknuppelen
Veur vrouwluu in de wei, allemaol op rij
De knuppels vliegt daor in ’t rond, ze bunt heel fanatiek
Um koningin te worden stri’jen ze energiek.
refrein
De mansluu hebben schik, zij pakken het geweer
De vogel mot der an, van steert tut an de kop
Met pils en zonnebril of pet, ’t is een hele eer
Want koning worden is toch fijn, daor drinken wi’j dan
op
refrein
Wi’j hebben ook een bend en ’t Kroezenhoekse vaan
En Vaandelzwaaiers ook, wi’j maken veur hen ruum
baan
En is der ergens feest, ’t koningspaar kump veur
met bluumkes en goeie wens, zo geet ’t feest weer deur.
refrein

Klompen uut de achterhoek
In de schemme van de linden
tegen ’t huus en noast de pompe
steet de riege schone klompen
hoge klompen, lege klompen,
blank e’schuurd met kalk en zand,
klompen met en zonder band
jongensklompen met een bliksken,
deernsklompen met een leerken
en in elken klomp un betjen water dat verdampt.
Hier dat bunt de boer zien klompen
stev’ge, grote, hoge klompen,
waor un grote voet in past,
den zien pas is niet bekrompen
hi’j löt zich verdraed’jd niet lompen
waor hi’j zien vute neer zet,
daor drukt’e en daor steet’e
dat dut’e en dat weet’e.
En dat bunt de vrouw eur klompen,
gauwe neer’ge vrouwluu klompen
die gaot altied altied deur,
geen minuutjen stille staon,
want de vrouw mot maor draven
stiekum lopen, stiekum slaven,
un vrouw kan niet tumig gaon
nimmer, nimmer stille staon.
En dan komt de jongens klompen
met een bliksken en un band
en de name drin e’brand,
an de neuze af’etrapt,
an de hakke uut’e hapt,
klompen, die deur beume vliegt
as de appels riepe bunt,
die’j gebruukt um in te gaon,
maor nog meer um met te slaon,
a’j is manges ruzie kriegt.
De kleine klumpkes komt ’t leste,
dat bunt klumpkes zonder basten,
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Kwam de boer ’s-middags met wat mest aan de handen
De piep was smerig en wol ook niet goed branden
Efkes onder de pomp dan was de meeste smeer er wel af
En aan de wasseldoek dreugden ze alles weer af.

met un stuksken veterband,
klumpkes veur den kleine krummel
lopen leren mot den hummel,
trip, trip, trip gaon dan de vuutjes
manges hard en manges zuutjes,
manges vallen, manges staon,
zo leer’n kleine kindjes gaon.

Jan kwam uut school en had een bloedneus gekregen
Bij Henk mos hi-j de modder van de klompen vêgen
Klaas had een dooie moes in z’n handen gehad
Joazeker de wasseldoek maakte alles weer zuuver en glad

En die hele riege klompen
staon te dreugen bi’j de pompe,
naost de pompe onder de linden,
daor ku’j al die klupkes vinden,
blank e’schuurd met kalk en zand,
en ’t pleksken water dat verdampt.

De vliegen hadden overal van die stipkes op gedoan
doar mos de wasseldoek ook effen oavergoan
Mansluu-j waren veur ’t êten ’n borreltje gewoon
Efkes de wasseldoek deur de gleaskes en die waren weer schoon

Een ander gedicht gaat over de wasseldoek uit de Kroezenhoek, tegenwoordig ook wel bekend als de vaatdoek of ook
wel theedoek. Wat je daar allemaal niet mee kunt doen...

En kreeg i-j visite op ’n dag as ni-joar
Met de wasseldoek was i-j den helen dag kloar
Dan moj de tafel afwassen zo as dat dan geet
Och mensen dan griep i-j de wasseldoek beet
Flink poetsen en bloaren tegen den wasseldoek an
Zodat ze hem veur ’t afdreugen goed uutwringen kan
De pastoor kwam op bezuuk, joa en zo’n man
biedt i-j gin alledaags köpken an

De wasseldoek uut de Kroezenhoek.
Met de wasseldoek ging ’t er wel eens raar nao toe
’t Was vaak een geglier, gesmeer en geklier
De jonge luj zult er wel niet alles van wetten
En de olde luj wilt ’t liefst maor gauw weer vergêten

De zondaagse köpkens willen wel ‘ns wat stoffig wêzen
Ook den kwoal kan de wasseldoek snel genêzen
Zo ging ’t moar deur tot ’s-oavonds noa ’t êten
De stuule waren smerig, moj ook niet vergêten

Now wil ik owluj uut de duuke doen
Waj met zo’n wasseldoek uut de Kroezenhoek zo al kunt doen
’t begint ’s-margens al vrog met ’t wark bij den heerd
Dan is den wasseldoek al gauw vulle weerd
De handen worden smerig van roet en as
Hoe krieg i-j die weer schoon as d’r gin wasseldoek was
Dan mos i-j koffie zetten, want de melkers kwammen weer
Efkes de wasseldoek deur de köpkes en kloor was i-j weer
De kinder kwamen uut bed, de olde luj stonden op
Allemoal gauw efkes met de wasseldoek um de kop
Dan mosten de kinder naor school, ’t is onder de neus nog
wat glad
Efkes de wasseldoek gebruuken en ze gingen weer netjes op pad.

Dan begint de kleinen te blêren, de luier is vol
De wasseldoek kloarde de hele boel
Wollen de blagen niet luusteren of mansluu-j pasten niet op
Dan kregen ze een klets met de wasseldoek um de kop
En in de winterdag koj ’t vaak horen
Dat de wasseldoek op toafel was bevroren
Zo buj met de wasseldoek den gansen dag deur gegoan
en kunt alle luj noar berre want ’t wark is gedaon
Eerst nog op de kni-j-jen veur ’t oavondgebed
En dan kreeg i-j nog brokkenpap met
En omdaj zuuver noar bed hen moet
Ging de wasseldoek nog efkes deur de snoet
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• Ophalen van koning en koningin voor het avondfeest

• Wachten

• Ophalen van koning en koningin voor het avondfeest

• Wandelclub
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• Gezellige heren
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• De Kroezenhoekse Fanfare verzorgt de muziek

• Vaandeldraaien

• De Kroezenhøkers

• De Kop van Jut
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Groepsfoto gemaakt tijdens

de kermis van 2001

DE KROEZENHOEK

• Ook voor de kinderen is er sport en spel

• Ook voor de kinderen is er sport en spel
• Een tent beschermt tegen zon en regen

• Binnen is het ook gezellig
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• De Kop van Jut
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• In de schaduw is het ook gezellig

• Het ophalen van het konngspaar met tractor en wagen

• Het ophalen van het Koningspaar met een rijtuig

• Manon van Eupen en Sjaak Nas zijn Koningin en Koning geworden

• Jan ten Have legt aan

• Dennis ten Have legt aan
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Oorlog 1940 – 1945 en de bevrijding
Op de vroege morgen van 10 mei 1940, vrijdags vóór Pinksteren, werden ook de bewoners van de Kroezenhoek verrast
door de Duitse invasie. Dit was het begin van een 5-jarige
oorlog.
Door de lucht vlogen zware vliegtuigen, die in grote getale
richting het westen vlogen. Via de weg was er een eindeloze
karavaan vervoermiddelen met de meest moderne wapens.
Maar er waren ook nog veel paarden en wagens, die via de
Oude Dinxperloseweg en de Dinxperloseweg richting
Silvolde en de Bontebrug trokken.
De mensen moesten binnen blijven, maar vanachter de
ramen en dakramen maakte men zich zorgen. Men was volkomen verrast door de inval. Vooral ouders hadden zorg over
hun gezinnen en over hun bedrijven. Kinderen moesten verzorgd en getroost worden. Het voeren en melken van vee
ging ondanks de oorlog gewoon door.
Al snel werd begonnen met het hamsteren van levensmiddelen, zeep, rookartikelen, brandstoffen en dergelijke. Er
kwam ook al gauw gebrek aan zilvergeld omdat dat zoveel
mogelijk werd vastgehouden. Het gemeentebestuur van
Wisch komt op 14 mei al met de volgende proclamatie:
“Burgemeester en Wethouders der Gemeente Wisch maken
bekend, dat ZILVER GELD NIET mag worden vastgehouden
en als gewoon ter betaling moet worden aangeboden.
Het hieraan niet voldoen wordt als sabotage beschouwd.
Varsseveld 14 mei 1940
Burgemeester en Wethouders van Wisch
J.J.G.Boot, burgemeester
S.D.Wanrooy, secretaris.”
Kort daarna komen de levensmiddelen op de bon, Daarvoor
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waren in de herfst van 1939 al distributiestamkaarten uitgereikt. Op deze kaarten kon men bonnen verkrijgen, die recht
gaven op het kopen van vooraf bepaalde artikelen. Eind 1940
vielen de volgende artikelen onder de distributieregeling: brood
en gebak, vlees en vleeswaren, grutterswaren (rijst, havermout,
vermicelli, maïzena, gort en tarwebloem) suiker, koffie, thee,
peulvruchten, boter, kaas, eieren, olie, vet, zeep, brandstoffen,
textielproducten, schoenen, benzine, petroleum, lijnolie, terpentijn, enzovoort.
Ook werden de inwoners voorzien van een identiteitsbewijs
(stamkaart), compleet met foto en vingerafdruk. Echt gebrek
aan levensmiddelen, zoals dat in de steden voorkwam, hebben
de bewoners van de Kroezenhoek in de oorlogsjaren nauwelijks gekend.
Van zelf verbouwd graan, zoals tarwe en rogge kon,
ondanks de verplichte leveringen, door de boeren voldoende
achtergehouden worden om zelf en ook familie, vrienden en
bekenden te voorzien. Via de Kerspas ging men binnendoor
naar molenaar Kemper in Sinderen om daar het graan stiekem te laten malen. Zo moest er veel achter gesloten deuren
worden gedaan om geen honger te lijden.
Varkens en koeien werden op veel boerderijen stiekem
geslacht om er daarna bloed-, lever- en metworst van te maken.
In een afgesloten kamer moesten, meestal de kinderen, zelf
boter karnen. De melkbus werd half gevuld met melk; door
middel van een opening in het deksel werd met een puls zolang
de melk gekarnd tot er boter en wei ontstond.
Ook dienden de melkbussen voor het bewaren van gedroogde
metworst en van in de bakoven gedroogd fruit, zoals appels,
peren en kwetsen. Ook werd zelf brood gebakken in de
bakoven, die in of dichtbij elke woning in de Kroezenhoek
aanwezig was. De mantelpot, die doorgaans voor het koken
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van de was werd gebruikt, moest ook gebruikt worden voor
het maken van stroop uit zelfgeteelde suikerbieten.
Tabak, sigaren en sigaretten waren op de bon en die artikelen
waren dan ook zeer beperkt verkrijgbaar. Dit werd daarom
aangevuld met voor eigen verbruik verbouwde tabak.
Het was nodig zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn
omdat bij bijna alle gezinnen in de Kroezenhoek evacué’s
waren ondergebracht. Deze kwamen van Millingen, Kekerdom,
Doornenburg, Groessen, Duiven en Westervoort. De evacués,
en ook andere vluchtelingen werden zoveel mogelijk geregistreerd.
Bij enkele boerderijen waren zoeklichten en afweergeschut opgesteld. Soms moesten de bewoners hun woning verlaten omdat
die door de Wehrmacht werd gevorderd. Zelf moesten ze dan
maar in een aangepaste schuur of bij buren of elders onderdak vinden. Dit is onder andere gebeurd bij de Grote Kroeze,
waar ook veel evacués en enkele onderduikers verbleven.
Dit onderduiken vond plaats omdat men geen gehoor wilde
geven aan meldplichten voor arbeidsinzet in fabrieken of voor
het maken van loopgraven en eenmansgaten. Ook waren er
in de Kroezenhoek nog enkele joden ondergebracht. Bij veel
woningen werden ook schuilkelders gebouwd, die vaak toch
een behoorlijke omvang moesten hebben omdat zowel de
bewoners als de evacués soms dag en nacht erin moesten
kunnen verblijven. De gegraven schuilkelders werden eerst
belegd met dikke eiken bomen en peppels (populieren), die
in de Kerspas, de Kroezendijk of meer afgelegen streken
werden geveld. Dit werd oogluikend toegelaten. Daarop
kwamen dan ijzeren balken en dikke balen geperst stro te
liggen, die afgedekt werden met een dikke laag zand.

Todten in de oorlog
“Jan van Nelles werd in de oorlog opgeroepen voor de keuring
voor het leger. Het moet rond 1942 zijn geweest. Het risico
bestond toen dat bij goedkeuring men te werk gesteld werd
in ‘Soos-Dortmund’ in de fabrieken van het Duitse leger.
Lichting 1923 was opgeroepen en dat betekende dat Jan,

maar ook zijn neef Harry Lukassen, zich moesten melden in
Winterswijk voor de keuring. Informeel was duidelijk dat je de
keuring kon afkopen. De vaders van Jan en Harry (Willem
van Nelles en Piet Lukassen van de molen op de Pol in Ulft)
wisten dat en zo werd dit geregeld. Hiervoor moest er een
ham (schink) gebracht worden naar Etten, naar ene Huijink.
Deze Huijink ging ook mee naar de keuring in Winterswijk.
Ze reisden met de trein. Deze Huijink ging in Winterswijk
als eerste naar binnen en na de keuring werd medegedeeld
dat Jan en Harry waren afgekeurd voor militaire dienst.
Bertus Steverink, een achterneef van Jan van Nelles, en Gert
Harterink, die knecht was bij boerderij de Reinder, waren
niet in de gelegenheid om de keuring te beïnvloeden en zijn
te werk gesteld in Duitsland, maar zijn later terug gekomen”.
In de oorlog werden jonge mannen “aangezegd” door de
gemeente om te werken in Anholt bij het maken en camoufleren van loopgraven. Dit werk werd ‘todten’ genoemd en
de Duitse dienst die dit werk aanstuurde werd ‘de todt’ genoemd. Jan van Nelles moest ook ‘todten’. Hij fietste samen
met Ignace Hakvoort naar Anholt. In Anholt werden ze ingedeeld bij de ‘holtploeg’. Jan en Ignace moesten steeds 2
takkenbossen halen in het bos en naar de loopgraven brengen.
Met het hout werd vlechtwerk gemaakt voor het verstevigen
van de loopgraven. Ondertussen kwamen ze langs een boerderijtje waar een bijl op het houtblok lag. Uit baldadigheid en
om ongehoorzaam te zijn aan de ‘Todt’ hakten Jan en Ignace
de takken in tweeën en lieten er één liggen, zodat ze nog maar
de helft hoefden te dragen. Helaas werd dat gezien en werd
hun “Ausweiss” afgenomen. Ze kregen de opdracht mee om
’s avonds te verschijnen bij café Brüggenhütte bij Suderwick.
Ze waren erg bang. ’s Avonds werden ze flink uitgefoeterd en
kregen een waarschuwing, met de mededeling dat, wanneer
ze nogmaals betrapt werden, ze naar kamp Rees moesten.
In 1944 werden alle mannelijke inwoners, die geboren
waren tussen 1894 en 1927 opgeroepen voor het maken van
loopgraven, voornamelijk in Zevenaar, Bocholt en Suderwick.
Dit viel onder”de Organisatie Todt” en werd dan ook wel
‘todten’ genoemd.
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Alleen zij die op hun bedrijf niet gemist konden worden, werden van deze verplichting ontheven. Omdat de aanmelding
zeker niet spontaan verliep werden er achtereenvolgens steeds
strengere proclamaties door de burgemeester uitgevaardigd.
Hierna volgt de inhoud van enkele van deze proclamaties:
“ Wanneer morgen 18 september niet 500 menschen op het werk
voor de Duitse Wehrmacht aanwezig zijn, zullen in de gemeente
Wisch verschillende woningen van menschen, die geacht kunnen
worden niet aan de opdracht te hebben meegewerkt of die hebben
tegengewerkt, in brand worden gestoken. Afgezien van de verdere
maatregelen als nemen van gijzelaars en het neerschieten van
saboteurs enz.
Daarom zie ik mij genoodzaakt als burgemeester een laatste
oproep tot de gemeentenaren te richten om te zorgen dat morgen
minstens 500 mensen aanwezig zijn.
Alleen als ieder zich van zijn gemeenschapsgevoel voldoende bewust
is, kan onheil worden voorkomen.
Men moet zich hedenmiddag om 5 uur melden ten gemeentehuize
te Varsseveld voor Varsseveld en buurten, en eveneens om 5 uur op
het politiebureau te Terborg voor Terborg en Silvolde.”
Omdat er nog onvoldoende aanmeldingen komen volgt een
nieuwe waarschuwing:
“Aan alle ingezetenen.
Bij controle is hedenmiddag gebleken, dat zich nu in totaal hebben
gemeld voor Varsseveld 99 en voor Terborg 53 personen voor tewerkstelling in Zevenaar.
Voor Varsseveld moet maandagmorgen 200, voor Terborg en Silvolde
300 personen vertrekken, een tekort dus van 350 werkkrachten.
Door ambtenaren, verbindingspersonen en door mij persoonlijk is al
het mogelijke gedaan om te voorkomen, dat burgers van Wisch in het
strafkamp worden ingedeeld. Behalve de 150 personen, die zich nu
melden en degenen, die 10 dagen gewerkt hebben, hebben de overigen
ons met dit werk in de steek gelaten.
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Ik deel u bij dezen mede, dat ik mijn handen van al degenen, die meenden zich te moeten drukken, terugtrek. De Duitse weermacht en de
S.S. zullen nu die maatregelen nemen waarvoor ik ernstig gewaarschuwd heb. U kunt dit alles voorkomen door te zorgen, dat ook U
maandagmorgen mee vertrekt naar Zevenaar.
Dit is mijn laatste waarschuwing. De gevolgen zijn voor u.
Varsseveld, 7 oktober 1944
De burgemeester van Wisch,
J.Boll. “.
De wel gemelde arbeiders liggen in Zevenaar vaak onder
granaatvuur vanaf de overkant van de Rijn. Mede hierdoor
is de belangstelling om zich voor dat graafwerk aan te melden gering en als gevolg daarvan komt er weer een strenge
proclamatie, luidende als volgt:
“ Reeds herhaaldelijk heb ik mij per oproep tot de bevolking gericht om
zich te melden voor de arbeidsinzet in Zevenaar en Bocholt. Aangezien
hieraan niet het nodige gevolg is gegeven, moet ik u in opdracht van
het S.S.Commando te Zevenaar het volgende melden:
1e Hedenmorgen zijn als strafmaatregelen de volgende personen in
verzekerde bewaring gesteld en naar Zevenaar overgebracht:
J.A.Blaak, Varsseveld, G.W.Jansen, Varsseveld, Th.ten Brinke,
Varsseveld, G.Hendriksen,Varsseveld, J.Ruesink, Varsseveld en
B.Hoftijzer, Varsseveld, H.G.Gussinklo, Sinderen, G.Colenbrander,
Heelweg, B.Th.Verheijen, Silvolde, H.Kunst, Silvolde,
J.H.G.Heesen, Westendorp en H.J.Heusinkveld, Varsseveld.
2e. Alle mannelijke inwoners van 16 tot 60 jaar dienen zich morgenmiddag 2 uur zonder enige uitzondering voor tewerkstelling te melden op het gemeentehuis te Varsseveld.
3e. Zij, die hieraan geen gevolg geven, stellen zich bloot aan de zwaarste straf.
4e. Alle vrijstellingen door mij of andere instanties afgegeven komen
hiermede te vervallen en alleen geldig zijn de vrijstellingen, afgegeven door het S.S.Commando te Zevenaar.
5e. Indien zich niet voldoende personen aan het raadhuis hebben
gemeld, zullen bovengenoemde in verzekerde bewaring gestelde personen, zondagmiddag 12 uur te Zevenaar worden gefusilleerd.
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Ik vertrouw erop, dat de bevolking al het mogelijke zal doen om het
leven van deze personen te sparen.

De burgemeester van Wisch”.
“Varsseveld 15 februari 1945.

Varsseveld, 27 oktober 1944.
De burgemeester van Wisch,
J.Boll“.

Aan de inwoners en de geëvacueerden in de gemeente Wisch.
Ten vervolge op mijn circulaire d.d. 6 februari j.l. deel ik u mede, dat
zich tot heden niet voldoende arbeidskrachten op het werk te Varsseveld
hebben aangemeld.
Gisteren was het S.S. Commando uit Zevenaar bij mij en werd
gezegd, dat Woensdag 14 Februari a.s. het vereischte aantal van 600
aanwezig moet zijn.
Hij die niet aan zijn verplichtingen voldoet, wordt persoonlijk verantwoordelijk gesteld, als terrorist beschouwd en als zoodanig behandeld,
(verbeurdverklaring bezittingen, wegvoeren naar Duitschland, enz.)

Dit dreigement kwam hard aan en uit solidariteit met de
gearresteerden volgden er nu voldoende aanmeldingen. De
nieuw aangemelden werden niet naar Zevenaar gestuurd,
doch moesten gaan werken in Bocholt en Suderwick.
Na verloop van tijd blijven ook hier weer veel mensen
weg, met het gevolg dat er op 4 december 1944 een nieuwe
waarschuwing volgt, waarin gedreigd wordt dat zij de namen
van hen zij die het wagen thuis te blijven, zullen worden
doorgegeven aan het S.S. Commando en in een strafkamp
zullen worden ondergebracht. Er werd gedreigd met veel
geweld en dat desnoods toe te passen. In februari 1945 wordt
de situatie steeds meer kritiek en volgen nieuwe proclamaties
van de N.S.B.- loco-burgemeester Herman Kranen.
“ Varsseveld, 6 februari 1945.
Hierbij deel ik u mede, dat in opdracht van de Beauftragte
van den Reichskommissar door deze gemeente vanaf heden 1100
arbeidskrachten moeten worden geleverd voor arbeidsinzet, en wel 600 arbeiders in de omgeving van Varsseveld en 500
arbeiders te Suderwick.Om te kunnen beoordelen,
welke personen in het bezit van een Ausweis, afgegeven
door Weermacht of SS, thans werkelijk nog recht hebben
op deze vrijstellingen, dienen deze personen a.s.
Donderdag tusschen 9 – 12 of 2 – 4 uur hun vrijstelling PERSOONLIJK ten gemeentehuize aan te bieden. Vrijstellingen, die niet worden
aangeboden, zijn ongeldig.
De geldigheid van de vrijstellingen wordt door een Duitsche instantie
beoordeeld.
Het is noodig, dat thans ook in deze gemeente geëvacueerden aan het
schanswerk deel nemen.

Laat een ieder thans in ons aller belang zorgen dat deze maatregelen
niet noodig zijn.
Dit is mijn laatste waarschuwing
Met nadruk vestig ik er nogmaals de aandacht op dat
ALLE WEERMACHTSAUSWEISEN ONGELDIG ZIJN.
De burgemeester van Wisch,
H.KRANEN, L.B..
Een speciaal voor de evacués gerichte proclamatie volgde op
13 februari 1945.
BEKENDMAKING.
Via het Bureau Afvoer Burgerbevolking ontving ik van het
Reichskommissariat de mededeling , dat in opdracht van de Duitsche
Weermacht, alle evacués, welke in de gemeente Wisch verblijf houden
voor 15 februari 1945 te 0 ure deze gemeente moeten hebben verlaten
en naar noordelijk gelegen plaatsen moeten zijn afgereisd. De afvoer
zal voorlopig geschieden naar Ruurlo en omliggende plaatsen.
Mij wordt medegedeeld, dat diegene, die achterblijven, zoowel vrouwen
als mannen, in Duitschland te werk gesteld zullen worden.
De ingeschreven en geregistreerde evacués krijgen door de
zorg van het plaatselijk evacuatiebureau bericht op welke
wijze en wanneer de afvoer zal plaats vinden.
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Daarbij zal worden zorg gedragen, dat personen, die moeilijk te voet
kunnen gaan, per wagen worden vervoerd.
Eventuele niet-geregistreerde evacués, die onrechtmatig te dezer plaatse
verblijf houden, dienen zelf voor afvoer zorg te dragen.
Blijven evacués niettegenstaande de voorgeschreven maatregel toch
hier, dan doen zij dit geheel op eigen risico en eigen verantwoording.
De Burgemeester van Wisch,
HERMAN KRANEN, Lo.B.
Naast het grote belang dat door de Duitsers aan arbeidskrachten werd gehecht, hadden zij ook grote behoefte aan
rijwielen. In 1944 werden alle herenrijwielen in opdracht van
de Wehrmacht gevorderd. Uitzonderingen werden er gemaakt
voor de arbeiders, die bij de Wehrmachtskantoren werkten
aan straten, bruggen en sluizen. Eerder in de oorlog was er
al een inleveringsplicht geweest voor radio’s.

Razzia’s
Op het Hietland stond een ‘schoapenschuur’ van Verheij
(boerderij Amerikaan/ Pothof). Wanneer er razzia’s gehouden
werden door de Duitsers in de tweede wereldoorlog om
jonge mannen te verzamelen, schuilde men hier om te ontkomen
aan die razzia’s. Jan van Nelles weet nog dat Teun Bosman,
een zoon van Te Ronde, onderduiker Gijs (bij Verheij) en
onderduiker Bart (ondergedoken bij T. Tangelder in de Wei)
en hijzelf daar nachten verbleven. Wanneer men het vermoeden
had dat er een razzia op komst was, hielden zij om de beurt
de wacht. De zoon van Te Ronde was knecht bij boer Dorrestijn aan de Lichtenberg en had ook verkering met een dienstmeid bij Dorrestijn. Te Ronde maakte het daardoor nogal eens
wat later en kwam pas de schuur in wanneer de andere al
sliepen, die hiervan schrokken en gestoord werden in de slaap.
Langs vele wegen, ook in de Kroezenhoek, werden op
het laatst van de oorlog eenmansgaten gegraven, die gebruikt
konden worden als schuilplaats bij luchtaanvallen. Een bijkomstig nuttig effect van deze eenmansgaten werd ontdekt
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door boeren, die met paard en wagen door de Wehrmacht
waren gevorderd voor het halen van kolen, levensmiddelen
en snoepgoed in Duitsland (o.a. Dorsten). Dit karwei, waarvoor ze enkele dagen en nachten onderweg waren, was niet
vrij van risico. Meerdere malen werd men bij dit transport
vanuit de lucht beschoten. In de omgeving van hun woningen
werden in meerdere eenmansgaten verschillende porties van
deze goederen verstopt om vervolgens in de nachtelijke uren
door de huisgenoten naar binnen te worden gehaald.
Bij de geallieerden was bekend geworden dat bij de familie
Streuff aan de Bievinkstraat in Silvolde generaal Von Ludwitz
met zijn staf was ondergebracht. Bij een daartoe voorgenomen bombardement op dit onderkomen werd echter de verkeerde boerderij onder vuur genomen. Dit gebeurde op 24
maart 1945 met de boerderij van de familie Tangelder aan de
Oude Dinxperloseweg 76. In deze boerderij zaten op dat
moment nog een 7-tal Duitsers ingekwartierd, dat waren er
daarvoor meer geweest. Ook zaten er nog evacués. Eén van
hen een ongeveer twintigjarig meisje uit Gennep, was in een
aparte kamer ondergebracht omdat ze difterie had. Rond het
middaguur vlogen vier jabo’s (jachtbommenwerpers) eerst
een keer over de boerderij om daarna terug te keren voor hun
bombardement. In totaal werden er 24 bommen afgeworpen.
De boer Johannes H.Tangelder, oud 45 jaar en de boerin
Catharina Th.M.Heijming, oud 48 jaar, waren op dat moment
buiten en werden beiden direkt getroffen. Moeder Tangelder
was op slag dood. Vader Tangelder liep een slagaderlijke
bloeding op en hulp kwam voor hem te laat, ook hij liet hierbij
het leven. De evacué met difterie werd met bed en al naar
buiten geblazen maar overleefde het bombardement. Zoon
Theo Tangelder stond net in de deuropening te kijken toen de
vliegtuigen hun brandbommen af te werpen op de boerderij.
Hij werd door de kracht van de explosies naar binnen geworpen. Hij werd door enkele scherven geraakt in het onderbeen. Enkele Duitsers die op de boerderij verbleven hebben
Theo gevonden en hem naar buiten gebracht. Kort daarna
stortte het brandende achterhuis in. De boerderij ging nagenoeg geheel in vlammen op en veel vee ging daarbij verloren.
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De zwaar gewonde Theo werd naar de familie Tangelder (in
de Wei) gebracht. Daar werd door huisarts Bos eerste hulp
verleend. Daarna werd hij overgebracht naar het ziekenhuis
in Terborg waar hij 5 weken in de kelder werd verpleegd.
Vervolgens moest hij nog 8 maanden revalideren. Vader en
Moeder Tangelder werden beiden begraven op 27 maart 1945.
Hun zoon Theo lag nog in het ziekenhuis en kon hier niet bij
zijn.

Waar nodig werden boerderijen en of schuren niet ontzien.
Zo stond er op 30 maart bij Massop aan de Dinxperloseweg
28 een drietal Duitse tanks, die veel onder vuur namen.
Bekend is dat zij een auto met geallieerde soldaten hebben
beschoten. De boerderij van Colenbrander, ‘de Nachtegaal’,
Dinxperloseweg 24 wordt op die dag in brand geschoten. De
bewoners en de evacués komen er goed uit en kunnen gezamenlijk ook het vee nog redden. De familie Colenbrander
heeft toen tijdelijk onderdak gekregen bij de Grote Kroeze.
Bij de Kerspas en bij de Grote Kroeze waren ook Duitse soldaten, die zich aanvankelijk al schietende bleven verzetten,
doch later ook op de vlucht sloegen.
Engelse vliegtuigen voeren verkennende en aanvallende
vluchten uit en gewaarschuwde Duitsers slaan massaal op de
vlucht. De via de Oude Dinxperloseweg oprukkende tanks
kregen hier en daar toch weerstand, waardoor de schuren van
Vossers en van Venneman in vlammen opgingen. De Duitsers
zochten via de Kapelweg en de Bievinkstraat een vluchtweg
richting Idinkbos. Bij Tieltjes aan de Dinxperloseweg sneuvelde een Duitse wachtmeester, die voorlopig bij Seinhorst
werd begraven en later werd herbegraven op het kerkhof in
Terborg. Ook vanuit de zolder van de Grote Kroeze hebben
Canadezen een 2-tal Duitse soldaten op grote afstand doodgeschoten. Het duurde nog geruime tijd voordat het normale

• Bidprentje van Jan en Cato Tangelder - Heijming

Via geheime radio’s alsmede door kanongebulder werd het
bekend dat het geallieerde leger steeds meer terrein op de
Duitsers veroverde. Het 2e Britse leger trok vanuit Duitsland
via Voorst en de Dinxperloseweg richting de Kroezenhoek,
gesteund door Canadezen, die vanuit Breedenbroek opereerden. Bij de Kerspas wordt de invasie in drieën gesplitst, een
gedeelte gaat de Kerspas in, een ander gedeelte gaat richting
de Bontebrug en de rest rukt op via de Oude Dinxperloseweg
richting Silvolde.

• Boerderij De Enselman na het bombardement (voorzijde)
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• Boerderij De Enselman na het bombardement (achterzijde)

leven weer terugkeerde. Bij velen moest, vaak onder moeilijke omstandigheden, veel oorlogsschade hersteld worden.
Ook heeft het nog geruime tijd geduurd voordat de laatste
evacués weer naar hun eigen omgeving konden terugkeren.

Granaat op Nelles

Een Duitse soldaat had de dag ervoor ook al een oud paard
aan het venster geknoopt dat hij ‘gevorderd’ had bij Gert
Tangelder van de Geurinkstraat en deze had geroepen ’Ich
habe der Tommies gesehn!’ en was verdwenen richting
Silvolde. De Engelse soldaten stelden aan de voorkant van
boerderij Nelles afweergeschut op, om zo in de richting de
Schuylenburg te kunnen schieten op
de Duitsers. De Duitser schoten terug en raakten met 7 granaten de boerderij Nelles op het achterhuis. Niemand raakte
gewond, maar koe Dina was dood en 7 andere koeien
gewond. Koe Dina was aangekocht van Derk Steentjes. Na
de beschietingen werd keurmeester Jansen (van de Kerspas)
ingeschakeld en huisslachter Hent Gerritsen. De koeien
werd afgemaakt en geslacht. Jan weet nog dat hij met een
‘nieuwe houten kruiwagen’ de ingewanden en penzen van de
koeien in de ‘eenmansgaten’ kiepte. De eenmansgaten waren
door de Duitsers gegraven in de wei. Als herinnering aan
deze beschieting is nog steeds een ‘vensterbank’ van het varkenshuus beschadigd en bewust niet hersteld bij de verbouw
van dit gedeelte van Nelles in 1999.

Rond Pasen in 1945 zag Jan van Nelles grote vrachtwagens
over de Oude Dinxperloseweg komen met witte sterren op
de wagens. De soldaten riepen ‘eggs’ en gooide sigaretten uit
de wagens en tanks.

• Boerderij De Nachtegaal na de brand
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DAGBOEK VAN DIEN HAM-LANKHOF -

Dagboek van
Dien Ham-Lankhof
Op speurtocht naar interessante onderwerpen voor het boek
over de Kroezenhoek is de redactie in contact gekomen met
een bijzondere vrouw. Het betreft mevrouw Dien Lankhof,
woonachtig in Meppel. Zij is een dochter van het echtpaar J.
Lankhof – Tieltjes. In de oorlog woonde zij op het adres
Terborgseweg 6 te Breedenbroek. Zij heeft met haar vader,
in de oorlog 1940 – 1945 verzetsdaden verricht Dit heeft zij
in een soort dagboek vastgelegd en persoonlijk beschikbaar
gesteld om op te nemen in het boek over de Kroezenhoek.
Met veel waardering voor hun verzetswerk en onder dankzegging voor het beschikbaar stellen van het materiaal volgt
hier haar verhaal:

Oorlog 1940 – 1945
10 mei 1945. Om drie uur lag alles nog rustig te slapen in het
boerderijtje Terborgseweg 6. Opeens, half vier, werden wij
(de ouders, ikzelf en zus en broertje) opgeschrikt door vliegtuiggeronk. Allemaal eruit en in het nachthemd stonden wij
buiten te kijken en wisten eerst nog niet dat het oorlog was.
Om 4 uur precies kwamen de eerste Duitsers met geladen
geweer in de aanslag op mijn vader af en vroegen wat er binnen
was in de boerderij. Hij zei: niets dan vrouw en kinderen.
Wij moesten tegen de muur gaan staan en twee Duitsers bleven
bij ons met het geweer in de aanslag. De andere 8 gingen het
huis in om te zien of daar nog wat te vinden was. De Hollandse soldaten waren weggetrokken vanaf de brug bij de grens,
waar wij vlakbij woonden. Ze vroegen nog of wij wisten waar
ze waren, maar vader haalde de schouders op. Toen gingen
ze verder.
Mijn ouders zeiden: ‘Kinderen, er is oorlog’. Mijn grote

UIT DE OORLOG

1940-1945

broer( 20 jaar) was in
militaire dienst in
Wageningen, dat
wisten we. Bij het 8e
Regiment Infanterie.
Aan één stuk vliegtuigen, wagens en
geschut. Wat een
toestand, wij kenden
het nog niet. ’s Avonds
hoorden wij uit de
verte het geschut
bulderen bij Arnhem.
Allemaal in doodsangst
voor mijn grote broer.
Niemand wist wat er
in de buurt gebeurde.
Op zaterdag begon de dropping vanuit vliegtuigen. Dat
konden wij ook vanuit de verte zien. Op zondag (1e
Pinksterdag) werd het gebulder nog erger en toen was bij de
Grebbeberg de strijd het ergste. Op 2e Pinksterdag is mijn broer
achter de Grebbeberg bij Burgers Dierenpark gesneuveld.
Daar hebben ze zijn psalmboek gevonden. Zes weken later
werd dat pas vast bevestigd met een officieel bericht. Zes
weken hopen en wachten, wat een strijd voor mijn ouders.
Toen werd alles werkelijkheid, dat hij op de Grebbeberg was
begraven.
Toen ook kwam de agressie bij mijn vader tegen alles wat
met het Duitse regiem te maken had. Hoe meer alles ontdoken
kon worden hoe beter. Van haver werd havermout gemaakt en
zo weinig mogelijk inleveren aan de Duitse tirannie. Van tarwe
werd bloem gemaakt, van lijnzaad olie. Boter werd gekarnd
van melk en een extra biggetje werd geslacht. Moeder was
altijd ziekelijk en had altijd nog verdriet en angst. Buren waren
niet allemaal te vertrouwen en daarom moesten we daar ook
voor oppassen.
Toen kwam in juni-juli 1942 iemand bij ons om te vragen of
we ergens mee helpen wilden. ‘Graag’ zei mijn vader (en ik
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ook dadelijk), als het maar uitvoerbaar was. Hij zei: ‘Dit is een
geschikt boerderijtje met landerijen erachter waar niet iedereen langs komt’. Mijn vader zei: ‘Kom op met jouw geheim’.
Toen zei hij: ‘Ik zoek voor Amsterdamse joden onderdak’.
Wij schrokken even en antwoordden bijna gelijk: ‘Ja hoor,
dat komt voor elkaar, maar wij hebben niet veel te bieden’.
Hij zei: ‘Dit moet vanavond al’. Mijn vader zei toen: ‘Zouden
die mensen hier wel kunnen zijn?’ (toen kenden wij nog geen
onderduikers). Wij waren niet bang en zeiden gelijk: ’Dat komt
wel goed dan.’
‘s Avonds half twaalf kwamen ze deze mensen brengen
en hebben we gezegd: ‘Dadelijk naar bed en morgen praten
we verder.’ De eerste morgen begon al slecht. Om vijf uur
waren mijn vader en ik er altijd uit. Ik moest melken en vader
moest om tien voor zes alle dagen met paard en wagen met
melk van de boeren naar de boterfabriek en kwam daar om
elf uur, half twaalf van terug.
De Amsterdamse jood kwam met grote sfeer op de deel
naar mijn vader toelopen en vroeg: ‘Boer waar is hier de badkamer, waar ik me kan wassen?’. Wij keken mekaar aan en
mijn vader zei toen: ‘Een badkamer ken ik niet op deze boerderij’. De Amsterdammer weer in actie zei toen: ‘Waar moet ik
mij dan wassen?’ . Mijn vader zei toen hard: ‘Ga mee’ en liep
toen naar het washok, waar de koperen pomp stond en zei toen:
‘Meneer als dit niet goed is kan ik u niet helpen. Je kunt wel
warm water krijgen bij het kolenfornuis met een grote teil,
anders heb ik niet.’
Dat was onze eerste ontmoeting met twee mensen die wij helpen wilden, maar dat dadelijk de eerste morgen al verkeerd
liep. Met veel morren gingen ze eerst naar de opkamer waar
ze ook sliepen. Vader ging nog weg met de melkwagen en zei
tegen me: ‘Je geeft ze warm water als ze dat vragen, want dat
moet toch zo gebeuren, anders hebben we niet’.
Tegen tien uur kwamen ze pas brood eten, zo boos was hij de
eerste morgen al. En wij zeiden: ‘Hoe komt dit nog goed’,
want wij waren arme boertjes en kenden geen deftige burgers
uit Amsterdam. ‘s Middags hebben wij met hen gepraat en
gezegd dat ze zich moesten aanpassen aan ons en dat wij
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zouden doen wat we konden voor de goede afloop. Maar vader
zei tegen hem: ‘Waarom kom je hier?’ Hij zei: ‘In Amsterdam
houden ze al de eerste razzia’s op joden, daarom zijn wij al
ondergedoken’. Ze zeiden dadelijk: ‘Wij hebben geen geld bij
ons, dat hebben wij in Zwitserland en Amerika, als de oorlog
voorbij is boer, zal ik je belonen’. Vader zei: ‘Zolang ik eten
heb zal ik je dat geven’. Wij waren arm in die tijd. Wij hadden
nog wel wat eten maar anders was er veel armoede, temeer
omdat moeder altijd ziek was. Je moest altijd je hoofd koel
houden. Maar wat een opgave is dat geworden. Een rijke jood,
die verwend was, bij een arme boer als onderduiker. Hij werd
al langer hoe brutaler en nooit was iets goed. Mijn moeder
was altijd bang voor deze man. Zijn vrouw was van hetzelfde
kaliber.
Eenmaal was hij ‘s avonds weg. Zijn vrouw zei dat ze niet
wist waar hij was. Hij had een oude fiets van ons mee, daar
zagen wij het aan dat hij weg was (winter 1942-1943). Je
moest ’s avonds acht uur al binnen zijn. Toen waren wij zelf
erg bang dat ze hem zouden pakken. Dan kwamen ze ons ook
allen ophalen.
‘s Nachts kwam hij terug. Vader zei: ‘Waar ben je geweest?’
Hij wou het niet zeggen. Vader zei toen: ‘Wij kunnen jullie
niet meer hebben, je brengt ons in gevaar. Je kunt beter gaan,
dit kan zo niet, je moet hier weg.’ Toen zei hij als antwoord:
‘Als ik weg moet dan breng ik je aan bij de Staatspolitie.’
Toen wisten we waar we aan begonnen waren, maar ook dat
ons leven in gevaar kwam door zo iemand. De ondergrondse
zei: ‘Pak hem maar aan voordat er wat gebeurd.’ Toen moest
er weer geholpen worden en wisten ze niet waar ze weer een
echtpaar onder moesten brengen en weer werd onze hulp
gevraagd. Een ouder echtpaar, ook weer joodse mensen, uit
Dinxperlo kwam er ook bij. Wij dachten ook nog misschien
wordt het iets beter als afleiding. Oh jé, dat was ook weer
verkeerd gegokt. Eén stel beneden en één stel moest gauw
een kamer boven getimmerd hebben. Want de dagelijkse loop
in de huishouding kon niet meer omdat de tijden in het voorjaar van 1943 al benauwder werden. Van brede natte planken
werd dat weer in elkaar gedraaid, wat ook binnen twee dagen
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was gebeurd, a fijn weer gelukt.
De eerste dagen waren de oudere mensen wel rustig maar
na 14 dagen begonnen die ook te vitten.
Als ze elkaar zagen begonnen ze steeds ruzie te maken, vervloekten elkaar tot in het zevende geslacht. De één meende
dat de ander voorgetrokken werd, maar dat was niet zo.
Maar zo dachten ze.
Het voorjaar kwam, de dagen werden langer, dus konden
ze niet anders dan alleen in de nacht naar buiten. Wij vertrouwden hen niet meer omdat ze toch niet deden wat ze zeiden. Maar ja, altijd dacht men, misschien wordt het nog beter.
De hond lag altijd vast aan het hok, mocht er onraad zijn dan
blafte die wel, dan wisten ze wel dat ze stil moesten zijn, dan
ging ik gauw kijken
Ook kwam er nog een ramp ons huis binnen, toen begonnen ze jaloers te worden. Die Amsterdammer, daar konden
wij geen goed meer bij doen. Toen geraadpleegd en gezegd:
die moeten hier weg anders moeten wij het eenmaal met de
dood bekopen. Toen is van hen zelf uit geregeld dat ze in juli
of augustus vanuit Terborg met een ster op konden reizen om
zich te melden en dat ze naar Laren gingen. Daar zat een
dochter van hen ook ondergedoken. Wat was dat eerst een
geruststelling dat die weg waren. In 1944 heeft deze man een
Ausweis gekregen, van wie een raadsel. In de herfst van 1944
is hij op de fiets de IJsselbrug gepasseerd, waar scherpe controle van de Duitsers was, met als naam Jan Jansen. Hij
heeft toen 1 nacht in Ruinerwold geslapen op zoek naar rogge.
Mijn man z’n adres heeft hij gevraagd op het gemeentehuis
van Ruinerwold. Dat was weer erg gevaarlijk omdat mijn man
op Ruinerwold zat ondergedoken. Hij had toen nog veel
kapsones gehad omdat hij vrije papieren had. Hoe en waar
dat kon, dat weten we heden ten dage nog niet. Voor geld
was alles te koop.
‘s Nachts kregen wij onze rust ook niet goed meer.
Aldoor vliegtuigen naar Duitsland toe, dan waren er telkens
luchtgevechten. De Duitse vliegtuigen kwamen ook hoe langer
hoe meer in actie, ook als de Engelsen terug kwamen. Toen
kwam men weer een beroep op ons doen om een jongen van
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3,5 jaar, ook jood, bij ons te brengen. Die hebben we opgehaald op zondagmiddag met paard en brik (via een dominee uit
Gendringen) uit de bossen van de Slangenburg. Die dominee
had ons (vader en mij) gezegd hoe we moesten rijden met het
paard en brik. Op zondagmiddag leek het net of we naar de
kerk toe waren geweest. Hij moest bij die mensen daar weg,
die durfden het niet meer aan met zo’n kind. De dominee kwam
ineens op een plaats zo uit het bos, deed Jantje (schuilnaam)
zo in de wagen en weg reden we dadelijk. Die is tot aan het
einde van de oorlog bij ons geweest. Toen waren ze met z’n
drieën bij ons. Een schuilhoek is toen gemaakt vanuit de koestal naar de mestvaalt, waar ze met 6 man in konden staan als
het moest, want er kwamen hoe langer hoe meer razzia’s.
Voorjaar 1944 kwamen er nog 3 bij, een echtpaar en een
jongen van 11 jaar. Moest ook een kamer bij komen bij de
zaadzolder. Dat werd een zware tijd. Al dadelijk werd moeder
ziek. Toen kwam die oude joodse mevrouw te vallen en er
moest een dokter bij haar en bij moeder komen. Eerst kwam
hij bij moeder kijken en zei dat moeder naar het ziekenhuis
moest. Dat werd toen met dr. Ris uit Silvolde geregeld. Toen
zei vader: ik heb nog wat. Hij ging met ons kijken en zei: die
mevrouw heeft de arm gekneusd. Hij zei: ‘Mensen wat is dit?
Dit kan ik niet op me nemen in deze tijd, waar zijn jullie aan
begonnen?’ Hij zei tegen vader: ‘Man je zet jouw huisgezin
op het spel. En jouw vrouw moet naar het ziekenhuis toe. Ik
als arts durf dit nog haast niet. Nu je vrouw nog naar het ziekenhuis gaat durf ik niet weer te komen kijken’. Altijd angst
en problemen in die tijd. Die arm is later goed genezen, je
moest hard blijven.
Toen kwam op 26 april plotseling het bericht uit het ziekenhuis dat moeder overleden was. Wat een verdriet en spanning
allemaal, temeer omdat er allemaal burenplicht was bij geboorte en sterfgeval. Bij ons nu sterfgeval, moeder, 48 jaar oud,
plotseling overleden, dus nu kwamen allemaal buren, goede
of slechte, ons huis binnen om te regelen voor de begrafenis.
En nog 5 grote joodse onderduikers en een jongen van 4 jaar
in ons kleine boerderijtje. Voor het ene zorg, om het andere
verdriet. De eerste dag verliep alles goed en stil. ’s Avonds
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warm eten als de buren weg waren. Maar toen moest er extra
opgelet worden want ieder uur van de dag kon iemand of
familie binnen lopen. Er moest met de ondergrondse geraadpleegd worden om een ander onderdak voor de 6 joodse
mensen op de dag van de begrafenis, want dan komen alle
buren voor koffie en eten zorgen. De rouwdienst was in huis,
daarna de begrafenis in Dinxperlo met paard en brikken. We
waren zeker 3 of 3 ? uur weg. Dat kon niet, dat was te gevaarlijk, want de buurvrouwen bleven allemaal bij ons thuis.
Maar groot de teleurstelling. De ondergrondse wist geen raad,
zij wisten niet hoe het moest. Dat kon niet voor één dag bij
ons weg.
Eindelijk hadden we de oplossing. Achter ons huis, ver
weg in een weiland stond een veeschuur waar ‘s zomers vee
in kon lopen en liggen, niet groot doch groot genoeg voor zes
personen. Daar hebben we ze in de nacht vóór de begrafenis
alle zes heen gebracht met een paar strozakken en een paar
stoelen en dekens en eten voor die dag. Daar hebben zij alle
één dag gezeten. De andere nacht alles weer opgehaald. Wat
een dagen waren dat, en nog waren ze ondankbaar. Wij verdriet om moeder en tevens angst voor ontdekking. Wij hadden
geen andere oplossing dan deze. De ondergrondse wist voor
één dag geen oplossing. Die hadden wel begrip voor zo’n
onderneming.
Toen kwam de moeilijkste winter 1944. Het eten werd
soms ook moeilijk omdat de joodse mensen ondankbaar werden
en altijd ruzie maakten. Dat waren grote problemen omdat
ze niet meer bij elkaar konden zijn. Wij hebben ons zelf veel
moeten ontzeggen. Zelf aten we vaak aardappelen met roggebrood ’s avonds in plaats van brood. Zij kregen de boterhammen om allemaal aan het eten te blijven. Zelf was ik 22 jaar,
mijn vader 49 jaar. Wij waren met z’n tweeën zo op elkaar
ingespeeld; wij hadden ondanks de moeilijkheden altijd goede
weerstand. God zij dank, ons gestel was goed en wij konden
alles oplossen, wat soms heel moeilijk was. Ook kwamen met
zoveel mensen in huis de moeilijkheden van verschoning en
zeep aan de orde. Alles moest op de achterste zolder gedroogd
worden omdat het buiten niet te riskeren was. Mijn man zat
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ondergedoken op Ruinerwold, die zag ik ook niet meer.
Eenmaal was het joodse Jantje even op de deel, de buitendeur ging open en de buurman kwam binnen. Ik stelde me
dadelijk op om antwoord te geven en niets te laten merken.
Hij vroeg: ‘Wat is er dat voor één, een beste rooie ?’ (We
hadden zijn haar geverfd.) Ik zei dadelijk koel: ‘Dat is er één
van Jan. Mijn man z’n zuster ligt in het ziekenhuis. Hij kan
hier wel zo lang zijn totdat die weer in huis komt.’ Hij merkte ook verder niets en ging naar de varkens kijken. Je moest
immers koel antwoord geven. Dat was weer goed afgelopen
voor de zoveelste keer. Maar nadien moesten we weer voorzichtiger zijn, want die buurman begon vaker te lopen en wij
vertrouwden het niet. De jaarwisseling hebben we gevierd
met een pannenkoek extra te bakken en de carbidbus een
paar keer te laten knallen. Niet meer dan drie keer zei vader,
omdat er verder geen aandacht mocht komen. Je mocht toch
niet buiten komen. De winter was een verschrikking achteraf,
maar ging zo toch rustig voort tot eind maart en eerste week
van april 1945.
Op een morgen kreeg ik de schrik van mijn leven. De
hond had niet geblaft en toen hoorde ik opeens een autodeur
dicht slaan. Ik wilde gaan kijken of er onraad was (ik was
alleen met de onderduikers thuis). Ik deed de deur open en
stond oog in oog met twee Duitse officieren met nog twee in
de auto, die er toen ook uit kwamen. Ik ging breed in de deur
staan en zei goedendag. Het antwoord was: ‘Gutenmorgen, ist
der Bauer zu hause?’ Ik zei: ‘Nee, mijn vader is met melk naar
de fabriek en komt om 12 uur naar huis.’ Toen hoorde ik ze
zeggen dat ze kamers moesten hebben voor de inkwartiering
van de Wehrmacht. Ik zei dadelijk en hard terug dat vader
er niet was en dat ze ‘s middags terug moesten komen. Oh,
wat een gevaar. Mijn hart bonsde verschrikkelijk. Ik liet niets
merken en bleef staan, zo stond ik in de deuropening. Alleen
dacht ik: ‘God help me nu’. Ze spraken even met elkaar en
keken eens even naar het huis. Snel deed ik de deur achter
mij dicht en leunde er van buiten tegen aan en hoopte en bad
tegelijk: ‘Laat ze weggaan’. Het speelde al in mijn hoofd, als
jullie maar weggaan dan verstop ik ze wel.
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Zelfs de joodse mensen konden ze al van verre zien aankomen,
maar ja, ze waren nooit actief, makkelijk en ze dachten altijd:
het gaat wel goed. Op zo’n moment vertrouw je op de lieve
Heer, die je helpt, ondanks het gevaar. Ze bleven nog even
staan en daar kwam de hond hard aanlopen (die was losgekomen) en die begon verschrikkelijk te blaffen. Ik zei heel
zacht tegen de hond: ‘Pak ze’. Hij werd woest tegen hen en
ik deed niets. Toen zeiden ze: ‘Hedenmiddag komen we terug.’
Ze reden weg. Toen ik naar de mensen boven en zei dat we
alles op moesten ruimen, in de koffers de kleren doen en verder
heb ik de bedden en ledikanten uit elkaar gedaan. Uit de
zakken zaad op de kamers gedaan als afleiding. Toen kwam
voor mij de werkelijkheid: die moeten we nu achter hooi of
stro verstoppen. Alles werd me ingegeven!
Vader kwam tegen 11 uur terug en hij wist op het moment
geen raad. Toen hij hoorde dat ik de boel al zo ver had en dat
ze ‘s middags terug zouden komen had hij weer moed. In de
buurt hadden ze ook al gevorderd, hadden ze vader al verteld onderweg. Toen aan het werk op de zolder. Aan de achterkant van het huis helemaal achter in een vierkant stukje
afgemaakt. Oh God, hoe loopt dit af met al die ruzie onder
elkaar? Allemaal kleden en dekkleden aan de kant gehangen.
De strozakken met dekens erop. Toen nog een tafeltje met
een paar stoelen en boeken en koffers kleren, alles er bij in,
als ze terug kwamen dan was dat voor elkaar. Bij de opgang
naar de zolder moesten we een gangetje laten dat je er in en
uit kon.
Achter op de deel voor een houten ladder zo voor de paardenstal, want vooraan op de deel was de grote trapopgang van de
voorzolder, waar de Wehrmacht-soldaten op moesten. Ook
goed gemaakt met een paar planken dat je het niet kon zien.
En daarvoor een paar balen hooi gemaakt met draad eromheen voor afscheiding en drie klompen om eten voor de poezen
in te doen. Niemand kon dat zien of ook maar vermoeden dat
daar zo’n hol zat voor zes mensen. Ook zat er hoog achter in
de muur van het hol nog een klein raampje, daar hadden ze
nog licht. Toen werd hun de wacht aangezegd dat als ze straks
zouden komen, de Duitsers, ze geen kik meer moesten geven
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en dat het nu om hun en onze levens zou gaan. Wij zouden
doen wat wij konden doen, maar dat was afwachten hoe dat
zou komen.
‘s Middags om half vier kwamen er weer twee Duitse wagens
aan. Toen blafte de hond en wisten ze dat ze in aantocht waren.
Toen de Duitsers mijn vader zagen was hij dadelijk op de
deel en ze zeiden: ‘Ínkwartiering voor vijf personen.’ Vader
zei: ‘Dat kan niet, ik heb geen plaats.’ Zij moesten alles zien
en boven op de twee kamertjes van de joodse mensen kwamen
de vijf soldaten. Ze hadden zelf alles bij zich. Wat een situatie
in zo’n klein boerderijtje. Want die zes achter het stro moesten
ook eten en drinken hebben. Wij wisten toen die dag nog niet
hoe het zou moeten of gaan en dat het vijftien dagen ging
duren, hemelsbreed 15 à 16 meter van elkaar af. De koeien
hadden we extra kettingen aangedaan in de stal, zodat dat
steeds rammelde om lawaai te maken als de joden eens hoesten
of iets lawaai maakten. Dat was ook weer goed geregeld, het
rammelde aldoor.
Telkens hoorde je vanaf toen zwaar geschut in de verte.
Dat kwam uit de richting van Wesel. Toen werd het voor ons
moeilijk. De Wehrmacht ging met de trap voor op de deel
naar boven. Wij moesten in de andere hoek van de deel de
mensen verzorgen. Toen zeiden we: ‘s Morgens om vijf uur
slapen de soldaten nog’. Dan kroop ik door die gang met melk
en warme thee en brood of pap, wat er maar was. Dan gaf
mijn vader gauw de toiletemmer aan. Hij gaf weer gauw een
emmer water om te wassen, schone borden voor warm middageten met bestek, weer vuil omruilen zo goed als kon en alles
fluisterend. ‘s Middags heb ik altijd 14 dagen stamppot afwisselend gekookt.
Wij hadden afgesproken als ik vijf maal ‘Poes, poes, poes,
poes, poes’ zou roepen, dat ik dan de pan met eten door het
gangetje zou schuiven. Ik bleef boven op de ladder staan dan
kon ik net het eerste baaltje hooi wegdrukken en dan gaf ik
die pan een harde duw en hadden zij zo het eten te pakken.
Eenmaal kwamen er net twee soldaten de deur binnen toen
ik net op de ladder stond. Ik riep twee maal ‘Poes, Poes’,
krabde toen wat eten in de kattenklompen, deed het deksel
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erop en ging naar beneden en deed of er niks gebeurd was.
Zo kropen de zes mensen en wij zelf door het oog van de naald!
Toch hadden we alles goed in de hand, maar angstig bleef
het tot de laatste avond. De vooravond van de bevrijding
toen het schieten erger begon en de scherven tegen ons huis
aan kwamen kwam er nog voor twee uur lang ‘s avonds een
heel zwaar geschut achter ons huis te staan. Wij verloren ook
zelf haast onze moed. Als dat bleef staan dan wisten wij zelf
ook dat alles stuk geschoten zou worden. Toen was dat het
benauwdste van de oorlog, als dit tuig begint te vuren dan
was dat het einde.
Opeens komen er vijf grote pieten van de Duitsers. Zij
grijpen mijn vader bij de schouders en drukken hem de
slaapkamer binnen. Ik liep er achteraan en schreeuwde toen
‘Laat los!’ Dat was door angst en agressie voor mijn vader.
Ik moest de slaapkamer uit van hem en bleef bij de deur staan.
Zij hadden een grote landkaart en vader moest precies wijzen
waar of ze waren. Ons kippenhok stond er nog op, wat een
verraad. Vader zei: ‘Hier zit je tussen 2 wateren in, je moet
weg, je kunt hier nergens heen’. Dat was een ingeving Gods,
zei vader later.
Diezelfde avond zijn ze weggegaan met het zware geschut,
maar het liep nog vol met soldaten met geweren. Toen het
kon ben ik even door het gat gekropen bij de joodse mensen
en zei tegen hen, fluisterend: ‘mensen houden jullie het even
vol, dan redden we het.’ Die nacht is er vreselijk geschoten
en granaten kwamen tegen de muren, waar allemaal gaatjes
in kwamen. Toen tegen half 11 de volgende morgen kwamen
de eerste tanks met Canadezen richting Terborg. Die avond
komen ook de mensen achter het stro vandaan en hebben wij
gezegd hoe doen we nu? De vijf groten hebben de boel gepakt
en zijn weggegaan, weer naar Dinxperlo, naar huis toe. Jantje
bleef tot nadere orders. Die werd de andere dag door zijn oom
gehaald. Zonder dank nadien aan mijn vader geschonken.
De laatste drie hebben we nimmer meer terug gezien.
Nadien werden we zelf tot de waarheid teruggeroepen
en waren we zelf er raar aan toe, toen de spanning weg was
en toen om ons zelf weer te zijn. Na die tijd hadden we alles
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anders verwacht. Geen aandacht voor mijn vader, die heeft
nadien als een gesloten man verder geleefd.
Eenmaal zei hij tegen mij: ‘Dien, ik hoop dat nog eenmaal
het recht en de waarheid aan het licht mag komen voor onze
moeilijke tijden voor die mensen die we hebben geholpen in
zeer moeilijke tijden.’ Dit is mij altijd bij gebleven en gedacht
eenmaal zal die tijd er zijn.
Dit is onze ervaring van de zeven grote en één kleine
joodse onderduikers, acht stuks samen van juli 1942 tot
einde 1945
Dien Lankhof.

Naschrift:
Op 6 december 1983 ontving zij uit handen van Prins Bernhard
in Leeuwarden het verzetskruis. Vader is in 1969 overleden en
heeft het verzetskruis postuum toegekend gekregen.
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Uit het familie-archief
Tangelder
Boerderij “Bergerslag” in de “Kroezenhoek”,
door Hub Jaartsveld (1940)
Bij het zoeken naar informatie over de woningen en hun
bewoners in de Kroezenhoek hebben wij via de heer Andre
Tangelder uit Silvolde de beschikking gekregen over een gedeelte uit het archief van de familie Tangelder. Het betreft een
verhaal over boerderij “Bergerslag” dat in 1940 is geschreven
door Hub Jaartsveld. Dit verhaal hebben wij overgenomen in
de taal zoals het destijds is geschreven. Een enkele tekstuele
en inhoudelijke aanpassing is gedaan, enkele voetnoten of
verklaringen hebben we toegevoegd.
BERGERSLAG1
Rustig stroomt het water door de beek2 , die over een mijllengte de scheiding aangeeft van de hoeve. Het Noordelijke
gedeelte was nog niet ontgonnen, er stonden nog bosschen,
waarin dennen, zware eiken en akkermaalshout weelderig
voortgroeiden. De bodem was er goed.
Jaren terug, ja, volgens de dikte van de eiken, meer dan
honderd jaar geleden, moest het bouwland zijn geweest,
want de beek had vroeger anders gelopen, met een grote
bocht door het tegenwoordige bosch.
Ze hadden toen aan weerszijden van de beek bezittingen
en nu kronkelde hij als een scheidslijn door de twee boerenplaatsen, in de bochten de oever wegvretende door de af en
toe opkomende snelle stromingen die meestal gepaard gingen
met het uittreden buiten de oevers3, waardoor groote gedeelten van de landerijen tot aan den Strang4 (oude IJssel) onder
water kwamen te staan.

Bergerslag en de Bergerslagsbeek ontlenen hun naam aan
het Huis Bergh te ‘s Heerenberg. Eeuwenlang is de hoeve
eigendom geweest van het grafelijke Huis Bergh te ‘s Heerenberg.
De eigendommen van het Huis Bergh noemde men gravenboerderijen en gravengronden
Het zuidelijke gedeelte was bouw- en weiland en werd gescheiden door den weg naar Dinxperlo. In het midden teekende de grond zich af door een hoogen kamp, “’t hooge kempken”.
Daar stonden de houtmieten om gebrand te worden tot
houtskool. De boerderij lag ongeveer tweehonderd meter van
de weg, omgeven door groote vruchtbomen, waardoor het
aan ‘t oog van den reiziger, die den weg passeerde, werd onttrokken. Een groote wachthond lag aan de ketting voor het
huis. Niemand kon van den wegzijde bij de boerderij komen
zonder opgemerkt te worden door den hond.
Met de deur in de hand viel men in de keuken, een groot vertrek met aan eene zijde een grooten vuurkuil, waarboven een
groote boezem, breed uitgetimmerd, waarop tinnen kannen
en borden waren geplaatst. Voor de muur hingen enkele
boschjes met fimkes (lange flinter hout) om te drogen, de
blaaspijp stond in de hoek en andere stookgereedschappen
met enkele pannen hingen aan knoppen, eveneens voor de
muur onder de boezem bevestigd.

–––––––––––––
1. Bergerslag wordt ook wel Bergeslag of Bargerslag genoemd en ligt aan
de oude Dinxperloseweg nr 71 te Silvolde
2. Met de beek wordt Bergerslagsbeek bedoeld
3. Zie ook ADW (oudheidkundige vereniging Aalten,Dinxperlo-Wisch)
over geschil tussen de Heer van Lichtenberg en de Boeren van Stroes,
Bergerslag en Venneman.
4. Met de Strang wordt de A-Srang bedoeld die bij Dinxperlo ons land
binnenkomt en via Voorst bij Ulft op de Oude IJssel aansluit, ten
noorden van de A-Strang ligt het landbouw- en weidegebied “de Slaege”
ten noorden hiervan ligt “de Kroezenhoek”.
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Boven het vuur, dat langzaam smeulde, hing een zwart
gebranden koperen ketel aan een ketting, in het midden
voorzien van een handbeugel met gat om de ketel of de pot
hoger of lager boven het vuur te kunnen hangen. Stoelen
stonden rondom tegen de muren. Voor één der ramen stond
een groote tafel en in het midden van de groote keuken hing
een oude olielamp. De vloer was gestraat van kleine witte
keitjes, waarover enig wit zand werd gestrooid om ingedragen vuil of drek beter te kunnen weg vegen, waardoor de
keitjes ook mooier bleven.
Aan weerszijden van de keuken waren twee slaapkamers,
waarvan er maar één werd gebruikt. De andere was meer als
beste kamer ingericht. De deuren van de bedsteeën, die er in
aangebracht waren, kwamen éénmaal per jaar open als de boer
er naar toe ging om er wat te halen of te brengen en voor de
overigen tijd van het jaar bleef deze zorgvuldig gesloten.
Ook in de kamer kwam nooit iemand. De boer met de knecht
en de meid zaten ‘s avonds om den vuurkoel. Voor den knecht
en de meid waren er slaapkamers gemaakt op de deel boven
de veestallen, waar ze ‘s avonds tijdig naar toe gingen, omdat
ze er ’s morgens heel vroeg uit moesten.
Naast het woonhuis met stallen stonden nog enkele schuren voor opslag van koren, hooi en andere veldgewassen. Aan
de oostzijde stond een in leem gemetselde bakoven. Zij bakten
elke week hun eigen brood. Aan deze zijde van het huis
stond ook het kenrad (Karnwiel), een groot houten wiel, op
een as gemaakt, dat door middel van een hond werd aangedreven. De waakhond, tevens kenhond was hierop afgericht.
De as loopt door de muur en drijft de kuip, waarin de melk
wordt gekarnd in de z.g. ken of melkkamer.
Bij de vonder over de beek, waarover ze naar hun buurlui
kunnen komen stond aan de kant van de oever een stoep,
waardoor ze gemakkelijk bij het water konden om de wasch
te doen en voor het bleeken van het linnen. Zij sponnen zelf.
Als de meid tijd over had moest ze naar de spinkamer en wat
ze maakte moest gebleekt worden.
–––––––––––––
1. Zie ADW augustus 1979, over Kroezenhoek en Slaege.
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In de jaren 1750 / 1800 werd de boerderij gedreven door
Derk Bergeslag. Hij moet gehuwd zijn geweest met een dochter
van Termaat, gewoond hebbende onder Sillevolde. Derk Bergeslag heeft de plaats ge-orven van zijn oom, die kinderloos
gestorven is. Deze families hebben zuinig en spaarzaam geleefd en de gelden die ze verdienden opgepot.
Het huwelijk van Derk Bergerslag bleef kinderloos. Zij
namen tot zich een zoon van Termaat, een jongen van haar
broer, genaamd Jan Willem, geboren in 1772 onder Sillevolde.
Jan Willem Termaat huwde met Reinira Gerritsen, geboren onder Gendringen. Ook hun huwelijk bleef kinderloos
en zij namen tot zich Theodora Termaat, geboren in 1797, een
nicht van Jan Willem, die trouwde met Johannes Heister,
geboren in 1803. Zijn vader was Lambertus Heister, blauwverver, wonende onder Sillevolde, geboren 1760; zijn vrouw
was een Tangelder.
Jan Willem leefde eveneens sober, zoals alle Achterhoekse
boeren, een uitzondering daargelaten, werkten zij van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. Hun gronden lagen uitgestrekt
tot in de Slaege onder Breedenbroek toe.
Zij hadden hun Oom en Tante aan het einde geholpen en de
plaats alsmede het geld ge-orven, dat goed verborgen was.
Tijdens de Fransche overheersing was zulks gewenscht geweest
en Jan Willem had het stil op de verborgen plaats laten liggen.
Het bedrag groeide langzaam aan, alles alléén wat overgespaard kon worden werd erbij gebracht en voor die gelegenheid kwam Jan Willem in de beste kamer om de bedstee te
openen en het geld daar op te bergen.
Zij hielden er een meid en een knecht op na, die voor
twintig gulden per jaar met de kost, tegen Jan Willem op
moesten werken. Zeer zwaar werk verrichten tegen een karig
loon, in den zomer op het land en des winters, wanneer op
de boerderij niet zoveel te doen was, moest er hout gehakt
worden of een stuk bosch tot bouwland worden aangemaakt,
met het gevolg dat een knecht net zoo lang bleef tot hij weer
een andere boer kon vinden waar het werk misschien wat
gunstiger was. Dit gaf de boer soms veel zorgen. Een jongere
broer van hem die nog thuis was en ook ongetrouwd was
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gebleven, werd ook op Bergerslag opgenomen. Hij was niet
erg sterk en stierf enkele jaren daarop.
Zoo vervlogen de jaren, jaren van harden arbeid en
spaarzaamheid. Hun krachten namen af en tijdig hadden zij
ingezien, dat het goed was geweest een jongere kracht tot
zich te nemen. Toen bleek dat er geen kinderen geboren werden had Jan Willem Termaat een nichtje tot zich genomen,
waar hij veel van hield. Zij zouden trouwen en de boerderij
voortzetten. De boerderij met zijn bezittingen zouden aan
hen overgaan, alsmede de gelden. Deze mochten zij, zoolang
ze leefden, beheeren, daarna had Termaat de gelden voor
andere doeleinden bestemd.
Ofschoon Jan Willem sobertjes leefde, was hij niet karig
voor een armen drommel. Wanneer er bezoekers kwamen,
konden ze mee aan tafel aanschikken en mee eten. Wanneer
de pastoor kwam voor een of andere gift dan kreeg hij het los.
Veel was dat nog niet. Daarvoor zou de pastoor geduld moeten
uitoefenen en afwachten tot zijn pleegdochter het eeuwige
zoude verwisselen.
Theodora trad in het huwelijk met Johannes Heister, die
enkele jaren aan Bergerslag als knecht had gediend. Heister
was een flinke kerel waar Jan Willem schik mee had, een harde
werker en toonde een goed overzicht te hebben van zaken doen.
Toen Heister had ingezien hoe de vork in de steel zat begon hij
vele dingen te regelen. De boerderij werd goed in orde gemaakt, de veestapel uitgebreid. De gelden uit de oude kist in
de bedstee werden te voorschijn gehaald en zoo goed mogelijk
als hypotheken belegd onder de boeren en burgers van het dorp.
Hij vond het jammer al dat geld renteloos te laten liggen. Er
was meer mee te verdienen dan met den harden arbeid op de
boerderij.
Jaren van welvaart heerschten er op Bergerslag. Jan
Willen Termaat en zijn vrouw bleven kinderloos en werden
oud. Om de boerderij kommerde hij zich niet meer. Overdag
ging hij eens naar zijn broer Bernardus op de Groote Kroeze
om een praatje te maken en te overleggen hoe ze de gelden
zouden vermaken. Zijn broer was ongetrouwd gebleven en
rentenierde ook. Evenals Jan Willem was Bernardus Heister

bij de Groote Kroeze als kind opgenomen. Het huwelijk tusschen Kroeze en Rumpke Bergeslag was kinderloos gebleven
en nu Bernardus ongetrouwd was moest er een opvolger komen.
Dit bezorgde den gebroeders vele zorgen. De Kroezeplaats
was belangrijk groter dan Bergerslag, de gronden strekten
zich uit tot aan de Bontebrug, waaronder nog vele bosschen
die Bernardus rustig had laten staan. Bergerslag en Groote
Kroeze grensden bijna aan elkaar. De bewoners waren door
familiebanden gebonden en in die richting zochten ze ook weer
een opvolger.
Een broer van Reinira, Jan Willem’s vrouw, was vroeger naar
Brabant verhuisd om daar een boerderij te beginnen en die
ging het niet erg voor den wind. Hij had er een sober bestaan
en leed armoede. Van hem zouden ze een zoon aannemen en
op de Groote Kroeze als opvolger aanstellen.
Alzoo geschiede. Gerritsen kwam op de boerderij en
huwde. Zijn huwelijk bleef niet kinderloos, integendeel er
werden twaalf kinderen geboren, die rijk werden opgevoed.
Toen Bernardus Termaat het tijdelijke met het eeuwige verwisselde, was er reeds een flinke bres in zijn spaarpot geslagen,
die hij evenals Jan Willem aan de kerk vermaakte.
Op het huwelijk van Johannes Heister en Theodora
Termaat ruste geen zegen, het bleef kinderloos. Met oom en
tante hadden ze meermalen van gedachten gewisseld hoe het
verder moest gaan en nu ze nog leefden wilden zij graag de
boel geregeld hebben. Johannes had een neef, Theodorus
Tangelder, geboren 1822. Vader Joannes Tangelder was een
broer van zijn moeder (Hendrika Tangelder, gehuwd met
Theodorus Kroezen) en woonde op Tonisslag onder Sinderen.
Johannes Tangelder, geboren 1781 en gehuwd met Elisabeth
Wensink, geboren 1791 had een klein boerderijtje en was tevens tapper. Zijn gezin bestond uit zes kinderen, vijf dochters
en één zoon. Ze hadden het niet te breed. De oudste dochter
werkte al mee op het land, Johanna (geboren 1815) was 16 jaar,
dan volgde Hendrika, ze was 13, Antonia 11, Theodorus 9,
Aleida 6 en Berendina 3 jaren.
Tangelder had er niets op tegen dat zijn zoon naar Bergerslag ging om daar eenmaal boer te worden, hij kon hem niet
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zoveel nalaten, daarvoor was zijn plaats te klein en zijn gezin
te groot. Als kind van negen jaar werd Theodorus Tangelder
bij Bergerslag opgenomen, waar hij groeide in kracht en sterkte, compabel om eenmaal de boerderij te bestieren.
Nog gedurende zijn kinderjaren stierven Oom en Tante
Termaat. Kort na elkaar waren ze heengegaan. Heister had
het paard voor de lange kar gespannen en hierop de kisten met
het stoffelijk overschot ten grave gebracht.
Pastoor Bleumers had de zieken regelmatig bezocht en hen
getroost in de laatste uren. Kinderen uit hun eigen bloede
stonden niet aan hun sterfbed. De familieleden waren tenslotte maar nicht en neef, die de boerderij goed behartigden
en voor hen ook wel goed waren geweest, maar nu het op het
lets was beginnen te loopen speelde eigen ziel en zaligheid de
voornaamste rol. Al hun bezittingen aan geld en de gronden
in de Slaege en bij het dorp werden vermaakt aan de kerk en
moesten worden afgedragen zoodra Heister en zijn vrouw
zouden zijn gestorven.
De plaats zelf met de veestapel zouden aan Theodorus
Tangelder overgaan, zoodra Heister en zijn vrouw waren
heengegaan. Een gedeelte van Bergerslagplaats was Gravengrond, waarvan jaarlijks pacht moest worden opgebracht, dit
waren in hoofdzaak de wei- en bouwlanden; de eigendommen
waren voor het meerendeel bosschen, die weinig opbrachten.
De welvaart op Bergerslag had hoofdzakelijk bestaan uit de
opbrengst van de gelden en nu deze moesten worden afgedragen zoude ook de welvaart een keerzijde gaan nemen.
Enkele jaren vervlogen en de dag die Dorus Tangelder
niet graag wenschte kwam vlugger dan hem lief was. De barre
koude winter van 1877 had Heister een zware ziekte bezorgd,
waarvan geen beterschap mogelijk was. Op 29 december 1877
stierf Heister. Voor Tangelder bleven het zwaar beproefde
dagen. Als jonge man bleef hij alleen zitten, de uitstaande
gelden had hij losgezegd en deze werden hem terugbetaald.
Met veel moeite kreeg hij alles los.
De pastoor kreeg, volgens het testament, een aanzienlijk bedrag
en wist de gelden goed te benutten. Tangelder kreeg een vrije
bank in de kerk. Voor de oomkes wordt jaarlijks een mis voor
70

hun zieleheil gelezen, zoolang de parochie zal bestaan. Tangelder was boer geworden zonder enig vermogen – de laatste
cent had hij overeenkomstig den wensch van den overledene
afgedragen – en nu stond hij voor de naakte werkelijkheid,
hard werken en spaarzaam leven en trachtten eenig geld bijeen te krijgen.
In de laatste dagen tijdens het leven van zijn tante had
Tangelder bij Venhorst in Megchelen nog een partij jonge
bomen gekocht voor den aanplant. De jonge Venhorst die hij,
door zijn vrouw die van Silvolde kwam, had leren kennen,
wist voor hem onder Megchelen een goede vrouw. Bij Pink,
een boer onder Megchelen waren een paar flinke dochters
thuis, die de handen niet verkeerd stonden om te werken.
Herman bracht de verbinding tot stand en Tangelder trouwde in 1863 Johanna Catharina Epping, geboren 1831. Zij
was negen jaar jonger dan hij, maar dat belette hen niet om
samen den strijd van het harde bestaan door het leven te
aanvaarden. Zij leefden gelukkig.
Dorus’ oudste zuster trouwde Hartger Messink, afkomstig
van Welsinkplaats, zijn tweede zuster trouwde op Tonisslag
in met Hoogenkamp. Zij brachten de oude lui aan het eind.
Hendrina ging in betrekking, bleef ongetrouwd en stierf in
Nijmegen.
Jaren vervlogen, jaren van kommer en zorgen. Vijf kinderen heeft ze hem geschonken, twee jongens en drie meisjes
en de jaren door, terwijl de kinderen nog klein waren, leefden
zij gelukkig. Behoeften hadden zij niet, des zondags gingen zij
naar de kerk, met slecht weer reden ze met de buurlui mede
in het karretje, bij droog weer gingen ze te voet, het was een
goed half uur gaans. Vroeger hadden de Bargslags boeren
altijd gereden, maar het voertuig was verkocht en een nieuw
aan te schaffen, daarvoor waren de tijden te slecht en konden
zij het geld beter op een andere wijze besteden.
Zodra de kinderen grooter werden en deze op de boerderij
zouden meewerken, kon er meer verdiend worden. Johannes
was de oudste, dan volgden twee meisjes Elisabeth en Theodora, zij verschilden twee jaren, dan Theodorus en als jongste
dochter Bernardina.
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De kinderen moesten elken morgen naar de school in Sillevolde. Nu er zusters waren gekomen gingen de meisjes bij de
zusters op school. Vroeger, voor de zusters er waren, gingen
de meisjes niet naar de school, alleen bij uitzondering. Ook
niet alle jongens gingen naar school. In die dagen waren er
nog velen, die hun eigen naam niet konden schrijven en als
handtekening een kruisje zetten. Dorus stuurde zijn kinderen
naar de school. Als ze wat leerden wisten ze wat en men kon
nooit weten waar het goed voor was. Op de boerderij konden
ze later allemaal niet blijven, zoodat ze zich elders een bestaan
zouden moeten zoeken.
De kinderen (ca. 1880) gingen graag naar school, namen voor
den middag brood en melk mee en bleven in het dorp spelen,
waardoor ze de dorpskinderen leerden kennen, gelijk die van
Pothoff, Gerritsen, Bongers van de Biezenpol en de Reinderd.
Zij allen moesten elken morgen naar de school in het dorp.
In groepjes ging het spelend en slenterend door den Kroezenhoek. Bij Nellis en Steentjes kregen ze nog meer gezelschap
en zoo trokken elken dag een twintigtal kinderen naar Sillevolde om in de dorpsschool hun kennis te vermeerderen.
Vier, vijf, zes jaar lang was het elken dag de zelfde weg. In
den winter als het te koud was of den weg zoo slecht, dat ze
er niet door konden, dan bleven ze thuis of vroegen mee te
rijden met de kinderen van de Groote Kroeze, daar hadden
ze paarden en een karretje, en tijd genoeg om naar het dorp
te kunnen rijden. De Kroeze-boer vond het fijn naar het dorp
te kunnen rijden. Hij was dan tenminste weer een tijdlang van
huis.
Toen de oudsten van Tangelder van de school gingen hielpen
zij op de boerderij. Grond was er nog genoeg bij de plaats
gebleven, nog éénentwintig bunder. Wanneer die goed bewerkt
konden worden was er een goed bestaan mogelijk en kon er
zelfs iets worden gespaard.
Met veel moeite had Dorus een paard weten te bemachtigen. Het getrek met een koe was nu voorbij en een paard
van een ander huren viel ook niet mee, ofschoon ze hem altijd
graag hadden geholpen. Van Jaartsveld had hij ook al eens
een paard gehad, gedurende een jaar lang toen die er geen

werk voor had. Hij had er vijfentwintig gulden vergoeding
voor betaald, maar het jaar erop had Jaartsveld er zelf weer
werk voor gehad en was Dorus weer zonder gekomen en
had de koe weer voor de ploeg gespannen moeten worden,
omdat het juist in die tijd was, dat ook andere boeren hun
paarden gebruikten om te bouwen. Maar dat was nu voorbij.
Nu de kinderen aankwamen, wilde hij zijn land in cultuur
brengen en dan proberen wat geld te leenen voor aanschaffing
van een behoorlijke veestapel, die hij in de eerste jaren van
zijn trouwen had moeten inkrimpen.
De prijzen van de producten waren sinds den oorlog van
’70 wat beter geworden. Van de betere varkensprijs, die hij
van Pierik ontvangen had, had hij het paard kunnen kopen.
Pierik kocht tijdens den oorlog ‘70-’71 veel varkens. In hoofdzaak werden deze aan worst gemaakt en verzonden naar
Duitschland. De arbeiders die er werkten en de vele vrouwen,
die werkten in de worstmakerij, verdienden er behoorlijk geld.
Tangelder werkte met zijn zoon Johan aan de ontginning
van zijn grond. Vele stukken, die hij vroeger als jongen gekend had, als prima bouwland, waren in de loop der jaren
begroeid met allerhand onkruid en houtgewas. Uit het Noordelijk gelegen bosch verkocht hij wederom een partij goede
boomen. Dit bosch was een uitvlucht voor hem geweest en
had hem menigmaal van een ondergang gered. De allerbeste
bomen waren er in de loop der jaren reeds uit verdwenen.
Het minder geschikte hout hakte hij jaarlijks weg voor het
houtskoolbranden en de stobben werden stukgeslagen om in
huis te gebruiken voor verwarming en koken.
Moeder en Elisabeth, thuis Beth genoemd, deden het
werk in de huishouding, verzorgden de koeien en de varkens.
Wanneer ze tijd over hadden, sponnen ze hun linnen.
’s Morgens na het melken van de koeien moest de melk worden
gekarnd, de hond ging weer in het rad evenals vroeger, maar
in de kuip ging het anders, nog minder dan een vierde van
vroeger deden ze elken morgen in de ken en het gewicht aan
boter, die ze maakten, was te gering. Zij gingen ermede naar
Sillevolde, naar de markt. Waren de prijzen slecht, dan
maakten ze van melk kaas. Die konden ze wat langer laten
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liggen en was niet zoo vlug aan bederf onderhevig als boter.
Dora zou nu ook van school thuis blijven en mee helpen in
de huishouding. Zij was niet zo sterk als Beth, zoodat zij het
lichtste werk deed. Zoo werkten allen samen hand in hand
van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat en Dorus Tangelder
zag in dat hij vooruit boerde.
Het was november van het jaar 1885, dat Tangelder
bericht kreeg om bij den notaris Kolfschoten in Gendringen
vijf duizend gulden in ontvangst te komen nemen, die hem
werden geleend door Theodorus Andreas Kroes, hoofd der
school te Netterden als een speciaal eerste hypotheek op de
boerenhoeve “Bergeslag”, tezamen groot negentien bunders,
negen en negentig roeden en negentig ellen, tegen vier procent per jaar en jaarlijks op 1 november te voldoen.
Uit de acte van 1885 van Theodorus Andreas Kroes te Netterden, hypotheek groot
vijfduizend gulden op boerenhoeve “Bergeslag voor Theodorus Tangelder:
Tot zekerheid van voormeld kapitaal, der renten en eventueel aan te wenden kosten,
verklaarde de debiteur als een speciaal eerste hypotheek te stellen en te onderzetten:
De boerenhoeve “Bergerslag” genaamd, gelegen onder Silvolde op den kadastralen
legger van Wisch, bekend in Sectie C, numeris;
754; weiland, groot twee bunders, veertig roeden, negentig ellen
751; bosch en weiland, twee bunders, vijfentachtig roeden, dertig ellen
749; bosch en weiland, twee bunders, zevenenzestig roeden, zestig ellen
748; waterleiding, veertien roeden, zestig ellen
747; bosch en weide, één bunder, één en negetig roeden, veertig ellen
747; weiland, één bunder vier en tachtig roeden tachtig ellen
744; weiland, één en veertig roeden en 10 ellen
743; weiland, twee en veertig roeden en negentig ellen
114; bouwland, twee en dertig roeden dertig ellen
115; idem, tien roeden negentig ellen
125; idem, vij en veerig roeden tien ellen
680; tuin, acht en dertig roeden tien ellen
681; uitweg bouwland, vier roeden twintig ellen
682; bouwland; drie en veertig roeden zeventig ellen
683; weiland, vier en vijftig roeden negentig ellen
678; huis, schuur en erf, achtentwintig roeden zestig ellen
745; bouwland, één bunder vijf en veertig roeden negentig ellen
750; idem, één bunder vijf en dertig roeden zeventig ellen
752; bosch en weiland, vijf en tachtig roeden dertig ellen
753; bosch, tien roeden vijftig ellen
755; weiland, zes en negentig roeden tien ellen
samen groot negentien bunders, negen en negentig roeden, negentig ellen
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2.40.90
2.85.30
2.67.60
14.60
1.91.40
1.84.80
41.10
42.90
32.30
10.90
45.10
38.10
4.20
43.70
54.90
28.60
1.45.90
1.35.70
85.30
10.50
96.10
19.99.90

Samen met zijn oudsten zoon had hij het bedrag in contanten
in ontvangst genomen. Sinds de dood van zijn ooms had hij
zoveel geld niet meer bijeen gezien als het bedrag waarmede
nu zijn grond was bezwaard geworden, maar het geheele stuk
op zijn naam kreeg. Het geld zoude hij nuttig besteden.
Aanschaffing van een flinke veestapel, kar en wagen, nieuwe
ploeg, enkele reparaties aan het huis en de schuur en het resterende zoude hij gebruiken voor ontginning van boschgrond
en vrijmaken van den Gravengrond.
Den heelen winter was hij er op uit om een behoorlijk
stuk vee te koopen. Alle markten gingen zij samen af. Nu en
dan nam hij zijn vrouw en één der meisjes ook eens mee.
Theodoor, den tweeden van de jongens, die ook op de boerderij meewerkte, nam hij ook mee.
Tangelder kocht voordelig. Hij kocht met contant geld, zocht
het beste vee uit, dat hij op de markt wist te staan. Probeerde
zoo laag mogelijk met geld in de hand te koopen en lukte hem
dit niet, dan ging hij desnoods zonder koe naar huis. De week
erop trok hij naar een andere markt, waar hij het van nieuwen
verzocht en goed ging. Van maand tot maand werd zijn veestapel grooter en steeds steeg het kwantum melk in de kuip,
dat elken morgen gekarnd moest worden.
Voeder had hij ongeveer voldoende. Hij was erop voorbereid
geweest. Hooi had hij nog zitten van verleden jaar. Het was
wel oud, maar nog goed bruikbaar, zoodat hij zo min mogelijk
bekocht. In het komende jaar wilde hij meer koren verbouwen.
Wat hoog weiland had hij hiervoor gescheurd en daarvoor in
de plaats lage boschgrond tot weiland ontgonnen. Nu hij alles
met eigen menschen kon bewerken, wilde hij zijn plaats zoo
goed mogelijk in orde hebben en elke roede grond benutten.
’s Winters bij los weer werkte hij met zijn zoons en enkele
dagloners die hij aannam aan het houthakken of stompen
rooien. Hooge singels met akkermanshout werden opgeruimd
en gelijk gemaakt tot bouw- en weiland.
Op Bergerslag werd hard gewerkt en zuinig geleefd.
Ofschoon hij zijn boerderij nu goed in orde kreeg, waren de
tijden toch moeilijk. De boter- en kaasprijzen waren in Sillevolde en Varsseveld niet te hoog. Wilden ze er wat meer voor

DE KROEZENHOEK

