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 Voorwoord  bulletin nr 47, april 2021 
 
 
Voorlopig zijn we nog niet van de Corona af. De vaccinatie zal het waar-

schijnlijk pas na juli beter beheersbaar maken. Daarom hopen we in het 

najaar weer iets te kunnen organiseren. 
Onze secretaresse Ineke Mulder is bijna een jaar uit de roulatie geweest 

maar is nu weer beschikbaar. In die tijd heb ik haar taak waargenomen, 

dankzij Corona was er niet veel te regelen. 
De herdenking 75 jaar Vrijheid is ook dit jaar weer uitgesteld. 
Er komt een herdenkingsbord over de ondergedoken Russen op de par-

keerplaats aan de Kerkenstraat achter de groenteboer.  
Het is de bedoeling dat de kleindochter van Andrej, één van de  
ondergedoken Russen, het bord in augustus komt onthullen, 
tegelijk met soortgelijke borden bij de Pol, waar het hol van de Russen 

was voordat ze door Belterman meegenomen zijn naar Silvolde. 
Deze zomer zal ook de beslissing komen of zonnepark Havebos er komt. 
We hebben een beroepschrift ingediend bij de Raad van State, die 
het doorverwees naar de Rechtbank Gelderland. Afwachten wat de rech-

ters ervan denken. 
Onze vereniging heeft dringend behoefte aan mensen die wat voor Old 

Sillevold willen betekenen. Dat kan zijn het archiveren in ons archief in de 

Schuylenburgh, onderhoud aan de berceau op het kerkhof, bestuursfunc-

ties d.w.z. het meedenken over en het organiseren van activiteiten, stuk-

ken verzamelen en schrijven voor ons bulletin. Je staat er niet alleen 

voor, alles gaat in teamverband. Informeer of meld je aan bij één van de 

bestuursleden.  
We zien er naar uit om weer gezellig te vergaderen en activiteiten te or-

ganiseren. 
 
Pas op uw gezondheid en geniet van het komende voorjaar. 
 

André Tangelder (voorzitter)   
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 Naor de kermis 
Bas Boerakker  
 
Voor iedereen die het afgelopen jaar de tent, het koningsschieten, de 

botsauto’s en het broodje poet noodgedwongen heeft moeten missen, 

brengen we in deze editie een nostalgische terugblik op de legendarische 

Silvoldse kermissen van weleer. In de jaren twintig en dertig van de vorige 

eeuw trok de kermiszondag in Silvolde vele duizenden toeschouwers uit 

de hele regio. Ze kwamen af op de bijzondere evenementen die in de wei 

van de Schuilenburg werden gehouden. Ze genoten van internationale 

wedstrijden, creatieve optochten, weergaloze shows en huiveringwekken-

de stunts die uniek waren voor deze tijd.  
 
De kermis was van oorsprong een middeleeuws verschijnsel waarbij de 

patroonheilige van de parochie werd vereerd door het houden van een 

processie of simpelweg een ker(k)mis. Geheel in de traditie met de katho-

lieke leer werd er na het religieuze gedeelte uitgebreid feest gevierd op de 

jaarmarkt. Vanwege wereldse uitspattingen als muziek, dans, handel, 

openbaar dronkenschap, gulzigheid, vernielingen, gokspelen, seksuele 

losbandigheid etc. kwam het volksfeest steeds meer los te staan van de 

oorspronkelijke religieuze betekenis. Na de reformatie werd de kermis in 

veel protestantse plaatsen in de ban gedaan vanwege het immorele ka-

rakter.  
 
In de 18e eeuw organiseerden nog veel Achterhoekse herbergiers tijdens 

de kermis kroegfeesten onder de dekmantel van schuttersfeest. Schutters 

waren van oudsher gevrijwaard van betaling van accijns op bier bij schut-

tersfeesten. Niet zelden liepen de feesten uit op ongeregeldheden. Ook 

andere vormen van vermaak als ganstrekken, demonstraties van afwijken-

de mensen en exotische dieren of occulte waarzegsters waren een doorn 

in het oog van zowel kerk als overheid. In 1811 kregen de ‘maires’, burge-

meesters in de Franse Tijd, de opdracht om geen enkele schutterij meer 

toestemming te geven om nog schietwedstrijden met bijkomende verma-

kelijkheden te organiseren.  
 
Langzaam maar zeker verdwenen de kermissen oude stijl. Er kwamen 

aan het einde van de 19e eeuw ‘keurige’ schuttersverenigingen of oranje-
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 comités voor terug. Onder toeziend oog van de plaatselijke notabelen 

werden er ‘beschaafde’ activiteiten georganiseerd zoals het fladder- en 

vogelschieten, ringsteken en vendelzwaaien. De dames en kinderen 

amuseerden zich met spelletjes als bijvoorbeeld balgooien en zaklopen. 

Op 11 september 1898 wordt in Silvolde schuttersvereniging Willem Tell 

opgericht, nadat er al een decennium schietwedstrijden werden gehou-

den in de Kroezenhoek en op de Lichtenberg door de ‘Silvoldsche com-

pagnie’. Op voorspraak van de plaatselijke kasteleins kwam het voorlopi-

ge bestuur bijeen met als doel 

om aangename en gezellige 

kermisdagen te organiseren. In 

de beginjaren werden er, naast 

de gebruikelijke activiteiten, 

gekostumeerde optochten met 

versierde fietsen georgani-

seerd. Ook was er ieder jaar op 

de maandag een kermismarkt. 
 
Vlieg er eens uit 
Vanaf 1920 werd de organisa-

tie van de kermis een stuk pro-

fessioneler. Wegenbouwonder-

nemer Hub Jaartsveld en zijn 

vriend Jan Pierik pakten het 

groots aan en slaagden er in 

om voor de kermis van 1920 

een groep vliegers uit Hengelo 

(Ov.) vast te leggen. Silvolde 

had de primeur van de eerste vliegdemonstratie op Gelderse bodem. De 

Gelderse Tramwegen zorgden bij gelegenheid voor extra vervoer naar 

Silvolde. Het werd een groot succes, op kermiszondag kwamen zo’n zes-

duizend mensen van heinde en verre op het spektakel af. De piloten 

haalden spectaculaire capriolen uit met drie kisten die nog in de Eerste 

Wereldoorlog hadden gediend. Met name de zogenaamde ‘doodenval’ 

deed de menigte sidderen van angst.  
 

Schutter Willem Tell 
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 Wegens succes was het de 

bedoeling om in 1927 op-

nieuw een vliegdemonstratie 

gegeven. Op het Schuilen-

burg-terrein wilde de beken-

de KLM piloot Van de Graft 

uit Amsterdam laten zien tot 

welke prestaties de vlieg-

sport op dat moment in staat 

was.  
 
 

Ook de toeschouwers zouden zelf mogen ondervinden ‘welk een sportief 

genot’ een tochtje per vliegmachine verschaft. ‘Voor de civiele prijs van fl. 

6,- wordt men omhoog gebracht en in de gelegenheid gesteld om Silvolde 

vanuit de wolken te aanschouwen’. 
Helaas was het slecht weer op zondag. Eigenlijk had de kermiscommissie 

zich er al bij neergelegd dat de vliegdemonstratie vanwege de harde wind, 

(onweers)buien en plassen op het terrein moest worden afgelast. Even na 

half elf klonk er echter toch het doffe geronk van het lichtgewicht type 

vliegtuig waarmee Van de Graft de modder en plassen trachtte te trotse-

ren. De vlieger verklaarde éénmaal geland dat het weer en de gesteldheid 

van het terrein eigenlijk niet geschikt waren om te vliegen. ‘Het was uiterst 

vermoeiend om het toestel bij den straffen wind in bedwang te houden’. 

Van een vliegdemonstratie werd daarom afgezien, maar vierendertig ge-

lukkigen, onder wie burgemeester Karsten, mochten een tochtje naar 

‘hogere sferen’ maken. Daarna vond Van de Graft het welletjes. De vlie-

ger had over belangstelling niet te klagen. Een dichte haag nieuwsgieri-

gen probeerde zo dicht mogelijk bij het vliegtuig te komen. Er was zelfs 

een ‘heer’ die met de punt van de paraplu de kwaliteit van het vleugelbe-

kleedsel op de proef nam.  
              
Dat de attractie niet geheel ongevaarlijk was, blijkt wel uit de gedrukte en 

gedateerde biljetten waarop de deelnemers verklaarden vrijwillig aan de 

vliegtocht deel te nemen en alle risico’s voor lief te nemen. Op de foto ma-

ken onder andere Chris Wolters en Jan Bongers zich op om in het klaar-

Vliegshow 28-9-1927, geheel rechts Chris Wolters 
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 staande Fokker vliegtuig te stappen. Jan van Balveren, Karel Kunst en 

Frans Eijmans genoten ook van de vlucht, maar hielden hun voeten veilig 

aan de grond.  
 

 
In 1931 werd er voor de 

laatste maal een vliegde-

monstratie gehouden. De-

ze keer liet een groep 

Duitse vliegers met para-

chutist Resch Silvolde en 

omstreken genieten van 

hun luchtacrobatiek.  
 

 
 
 

Twee jaar later kwam er niemand minder dan de bekende ballonvaarder 

Willy Pottum naar de Silvoldse kermis. De organisatie had voor deze ge-

legenheid de toegangsprijzen flink verhoogd, waardoor ondanks het 

mooie weer de publieke belangstelling voor de kermis van 1933 tegen-

viel. ‘Heer van Pottum verklaarde op spijtigen toon dat hij nimmer voor 

zoo weinig publiek een opstij-

ging had verricht’. De ballon-

vaarder uit Doesburg vulde 

zijn luchtballon met waterstof, 

hetgeen nauwlettend door de 

Silvoldse brandweer in de 

gaten werd gehouden. Nadat 

de ballon op zondagmiddag 

om vier uur was opgestegen 

van het kermisterrein, landde 

Pottum omstreeks half zes 

nabij Westendorp.  
 
 

Kermis 1927, Jan van Balveren, Karel Kunst, Frans 
Eijmans 

Kermis 1933, Graafschapbode 18-9-1933, 
luchtballon 
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 De bloemetjes buiten zetten 
Naast de vliegshows greep het steeds wisselende kermiscomité ook enige 

malen terug op het organiseren van optochten en bloemencorso’s. In 

1921 werd er voor het eerst een optocht gehouden met praalwagens. ‘Het 

gunstige weer werkte zeer mee en vooral op zondagmiddag was het druk. 

De menschen die gekomen waren om het bloemencorso en den optocht 

te zien en die daarbij aan vorigen jaren hebben gedacht, zullen evenwel 

zeer teleurgesteld zijn, want noch bloemencorso noch optocht voldeed 

aan de eischen’. Ook in 1930 heeft  het bestuur besloten ‘nog eens met 

bloemetjes voor de dag te komen en alzoo een groot bloemencorso met 

versierde wagens te houden. Wanneer het weder nu maar een beetje me-

dewerkt, dan zullen weer duizenden naar ons dorpje komen om feest te 

vieren. Silvolde is den laatsten tijd mooier geworden door den aanleg van 

trottoirs waarbij den Rijksweg aanmerkelijk is verbreed, zoodat een op-

stopping van menschen als voorheen niet meer plaats behoeft te vinden’. 

Helaas plensde het die zondagmiddag, waardoor de start van de optocht 

drie kwartier werd uitgesteld. Niettemin waren de meeste deelnemers en 

het publiek doornat. De jury wees de wagen van zangvereniging Kunst & 

Vriendschap unaniem aan als winnaar van het corso.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De mooi versierde praalwagen in den Silvoldschen optocht, 
die den 1en prijs verwierf 
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 In Bourgondische sferen 
In 1923 kwamen de toeschouwers weer in grote getale naar de Silvoldse 

kermis. Tegen vier uur vertrok de historische optocht. Het dorp was te 

klein. ‘De menschen stonden tegen de huizen gepropt. Zoo baande de 

optocht zich een weg en vond overal de onverdeelde bewondering. De 

aankleeding en indeeling was dan ook bepaald schitterend. De cos-

tuums, ditmaal betrokken van een firma uit Münster, deden het bijzonder 

goed. Maar ook de verschillende praalwagens, waarvan speciaal dienen 

vermeld: De Zeven Provinciën, Prins van Oranje, Herwonnen Levens-

kracht, en De Nederlandsche Maagd gaven blijk dat de versierders hier 

kosten noch moeite gespaard hadden om met iets moois voor den dag te 

kunnen komen’.  
Voortbordurend op het succes van het voorafgaande jaar, organiseerde 

het feestcomité van Willem Tell in 1924 een historische optocht 

‘voorstellende gebeurtenissen van het kasteel Lichtenberg’. Als een soort 

Slag om Grolle avant la lettre werd het historische verhaal uit 1512 nage-

speeld toen Hertog Karel van Gelre-van Egmont vrede sloot met Jacob 
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 van Bronckhorst, heer van Anholt en Batenburg. Melchior van Lichtenberg 

was de bemiddelaar die beide kemphanen op het slotplein van de Lichten-

berg samenbracht om de vrede te tekenen.  
 
‘De stoet van den Hertog van Gelder wordt verwacht uit de richting Doetin-

chem. Via den Terborgschenweg zal zij zich over de Laan naar Schuilen-

burg’s weide begeven. Hier zal zij de andere stoet ontmoeten, die inmid-

dels uit Anholt aankomt, den weg volgt langs Gerritsens molen, en zoo 

verder door het dorp naar het kermisterrein. De Hertog van Gelder en  
Jacob van Bronckhorst geven elkander de hand. Deze handdruk zal eeni-

ge minuten aanhouden, onderwijl leest Melchior de vredesovereenkomst 

voor waarna de vijandschap van weleer ophoudt te bestaan. Hierna zal 

een vredeslied worden gezongen en bij het eindigen ervan zal aan de vre-

desduif de vrijheid worden gegeven. Dan volgt nog een danklied, waarna 

zich beide groepen zullen verenigen om verder gezamenlijk door de ver-

schillende straten van Silvolde te trekken’.  
 
Kermisvertier 
Het was goed toeven op de kermis in Silvolde in de jaren twintig en dertig. 

De feestelijkheden begonnen traditioneel op de zaterdagavond wanneer 

schutterij Willem Tell samen met harmonie St. Radboud een rondgang 

door het dorp maakten. De zondagmiddag stond in het teken van de jaar-

lijkse attractie die ook velen van buitenaf naar het ‘anders zoo rustige 

plaatsje Silvolde’ lokten. ‘Na afloop hiervan begon het eigenlijke feest in 

het dorp. De verschillende vermakelijkheden, zoals de draaimolen en  
de luchtschommel, werden opengesteld, terwijl in de feestlokalen een 

aanvang met het concert werd gemaakt’. Er werd gedanst op de klanken 

van het alom bekende Strijkje Masselink en Orkest Overkamp. Het patro-

naatsgebouw werd tijdens de kermisdagen menigmaal getransformeerd 

tot een heuse bioscoop. Het bleef nog lang onrustig in het dorp…  
De maandag en de dinsdag stonden in het teken van het ouderwetse ker-

misvermaak. De heren streden om de prijzen bij het fladder- en vogel-

schieten en het ringrijden per fiets. De dames vermaakten zich onderwijl 

met de hilarische damesstoelendans en het klassieke balgooien. Voor de 

jeugd was er ieder jaar weer een keur aan activiteiten zoals onder meer: 

mastklimmen, vliegeren, een hardloopwedstrijd, tonnetjes lopen en een 
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 etalagewedstrijd. Op kermismaandag werd ook de traditionele kermis-

markt gehouden. Er waren veel ‘kramerijen’, maar er werd in hoofdzaak 

in vee gehandeld. De avonden stonden in het teken van het prijsdansen 

in de Silvoldse café’s. Degenen die niet zo soepel in de heupen waren, 

konden wedijveren om de poedelprijs. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boven:Graafschapbode  15-9-1922 
Rechtsboven: Graafschapbode  18-9-1931 

Boven: Graafschapbode 14-9-1928 
Rechts: Graafschapbode 23-9-1932 
(Etalagewedstrijd) 
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 Kunst met de grote K 
Dat de Silvoldse kermis niet louter uit pret en jolijt hoeft te bestaan, be-

wees de organisatie van de kermis van 1929. Het publiek werd deze keer 

getrakteerd op een operette in de openlucht. ‘De Silvoldsche kermis ge-

niet een reputatie als weinig andere kermissen in den Achterhoek. De ker-

miszondag bracht bijzonder mooi weer, waardoor weer ettelijke honder-

den menschen naar ons dorp zijn getrokken om de aljaarlijksche attractie 

bij te wonen. ’s Middags was de groote trek naar het Schuilenburg-terrein 

waar het Winterswijk’s Operette Gezelschap een talrijk publiek, waarbij 

velen notabelen uit onze gemeente, een bijzonder aangenamen middag 

heeft verschaft met een keurig verzorgde openluchtuitvoering der operette 

‘Frida’. ’t Applaus voor het stuk, het spel en de muzikale begeleiding dat 

den talentvollen Winterswijkers ten deel viel, was ruimschoots verdiend’.  
 
Een schitterend geslaagd concours 
‘De Silvolders die van lieverlede school hebben gemaakt in het arran-

geeren van volksfeesten’, komen in 1925 weer met iets nieuws op de 

proppen: een internationaal Concours Hippique. Op zondagmiddag 

‘woelden en krioelden’ het wederom van de mensen in de wei van de 

Schuilenburg. Men trof het ook deze keer met het weer. ‘Een stralend 

zonnetje overglansde het geheel en een stevige bries joeg de regenwol-

Kermis 1932: Concours Hipique, Graafschapbode 16-9-1932 



14  

 ken uiteen, zoodat Pluvius, die zoo menig feest vaak jammerlijk ontsiert, 

ditmaal geen beurt krijgt’. Verandering van spijs doet eten. Het publiek 

genoot met volle teugen van de springruiters, de één- en tweespan trek-

paarden en het galoprennen. Vooral de ruiters van Reiterverein Borken 

maakten indruk. Muzikaal werden de festiviteiten opgeluisterd door de 

muziekverenigingen St. Radboud uit Silvolde en St. Cecilia uit Ulft die er 

lustig op los bliezen en meerdere populaire marsen en melodietjes ten 

gehore brachten, hetgeen de gezelligheid op het uitgestrekte terrein ten 

goede kwam.  
 
Trojka hier, trojka daar 
Ook de kermis van 1928 mag je beschouwen als één van de hoogtepun-

ten uit de Silvoldse kermisgeschiedenis. Dit jaar stond in het teken van 

de destijds wereldberoemde Djiguiten-Kozakken. Deze Russische krij-

gers stonden bekend om hun onafhankelijke levenswijze, militaire vaar-

digheden en sublieme rijkunsten te paard. Het weer kon niet beter en in 

de middaguren was er sprake van een ‘wriemelende menschenmassa’ 

die per fiets, auto, motor of Geldersche Tram kwamen ‘aangestroomd’ 

om het hoofdnummer op het Schuilenburg-terrein in ogenschouw te ne-

men. Rond drie uur maakten de Kozakken, onder aanvoering van luite-

nant Yoerkov, hun entree. Op dat moment waren er al ruim vierduizend 

mensen de controle gepasseerd. 

Concours Hipique, kermis 1925. Foto’s: Graafschapbode 22-9-1925 
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‘Als baarlijke duivels renden Yoerkov c.s. met hun snelle, gespierde 

paardjes over het grastapijt en hun meesterschap in de rijkunst en acroba-

tiek te paard sprong ook hier weer duidelijk in het oog’. Maar vooral de 

prachtige dressuur maakte indruk, waarbij opviel dat de rijzweep nauwe-

lijks werd gebruikt. ‘Enkel op commando volbrengen de plichtsgetrouwe 

paarden trouw en correct alle handelingen. Dat het publiek genoot en over 

het gebodene hoogst tevreden was, bewees wel het hartelijke applaus dat 

de koene ruiters ten deel viel’.  
 
Duizelingwekkende toeren 
In 1934 heeft de organisatie weer voor een heel ander spektakelstuk ge-

zorgd op de kermis. Silvolde mocht zich verheugen op de komst van de 

Foto boven:    Kermis 1928, advertentie Harbers,  
                       Graafschapbode 14-9-1928 
Foto midden: Kozakken in Silvolde, Graafschapbode  18-9-1928 
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 motorclub uit Zenderen die met hun sensationele staaltjes acrobatiek op 

de motorfiets overal in den lande met veel succes hebben opgetreden. 

‘We willen niet te veel verklappen van datgene wat de Zenderensche mo-

torduivels op ’t programma hebben staan, doch als we speciale attracties 

opnoemen als een voetbalwedstrijd op motoren, de sprong in ’t onbeken-

de en zwevende motorkunst, zullen vele bezoekers zich er van verzekerd 

houden, dat Silvolde een bijzondere interessante middag te wachten 

staat’.   
 
Voor het eerst werd er bij de festiviteiten op de kermiszondag gebruik ge-

maakt van het sportveld aan de Munstermanstraat. ‘Meer dan 2500 beta-

lende bezoekers waren naar Silvolde gekomen om deze sympathieke 

motorrijders te aanschouwen. We zagen de motor-acrobaten onder het 

rijden van plaats en motor verwisselen, we zagen hen met losse handen 

rijden in voor- en achterwaartse richting. Gedemonstreerd werden diver-

se standen op één motor met één, twee, ja zelfs tot vijf personen. Zeer 

interessant was eveneens het nummer motorvoetbal. Hiervoor gelden 

vrijwel dezelfde spelregels als voor gewoon voetbal. Deze wedstrijd deed 

de menschenmassa meerdere malen schudden van ’t lachen door de ko-

mische situaties, welke hierbij ontstonden’.  
 

Na de kermis van 1934 pu-

bliceert de Graafschapbode 

geen uitgebreide verslagen 

meer over het verloop van 

de Silvoldse kermis. Waren 

de Silvoldse ‘roaring twen-

ties’, de tijd waarin niets te 

gek was en alles kon, nu 

echt voorbij ?  Het heeft er 

alle schijn van dat de eco-

nomische crisis in de jaren 

dertig de oorzaak was van 

de versobering van de Sil-

voldse kermis. Hoezeer de 

‘Silvoldsen’ ook tegenwoor-

Kermis 1934, Graafschapbode 14-9-1934 
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 dig nog verknocht zijn aan hun kermis, zal het volksfeest nooit meer de 

omvang bereiken van de kermissen uit de jaren twintig en de vroege jaren 

dertig. Zelfs de sterkste man competities, Harry Vermeegen’s variant op 

de Knock-Out Show en het optreden van De Dijk uit de tachtiger en ne-

gentiger jaren kunnen niet tippen aan de fabelachtige publiekstrekkers 

van een eeuw geleden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bronnen:  
- Delpher, Graafschapbode:  23-09-1921, 15-09-1922, 18-09-1923,  
19-09-1924, 26-09-1924, 11-09-1925, 18-09-1925, 22-09-1925, 17-09-
1926, 16-09-1927, 20-09-1927, 14-09-1928,  
18-09-1928, 21-09-1928, 10-09-1929, 17-09-1929, 12-09-1930, 19-09-
1930, 23-09-1930,  
18-09-1931, 23-09-1931, 16-09-1932, 21-09-1932, 15-09-1933, 18-09-
1933, 20-09-1933,  
14-09-1934, 17-09-1934, 19-09-1934. 
- Willem Tell door de jaren heen, Terhorst, Angenent en Terhorst, eigen 

beheer 2012. 
- Ach lieve tijd/vertier, Uitgeverij Waanders, Zwolle 1997. 
- Familiekroniek Jaartsveld. 
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 De heks van het Heksenbos 
Een wonderlijke beleving in het Heksenbos  
 
Jean Courville 

 
Tijdens een wandeling in het Heksenbos bij de Willinks Weust in Win-

terswijk, waar ik ooit een botanisch onderzoek heb mogen doen, zie ik op 

een half open plek een omvangrijke bijna perfecte heksenkring van grijs-

witte paddenstoelen (nevelzwammen). Het valt me verder op dat een 

aantal omringende berkenbomen zijn bezet met heksenbezems, een 

dichte wirwar van korte takjes die op vogelnesten lijken. Dan herken ik 

nog een veelheid aan zogenaamde heksenkruiden, zowel op de open 

plek als half in het bos: bilzenkruid, bitterzoet, doornappel, het eigenlijke 

heksenkruid, stinkende gouwe, vingerhoedskruid, wolfskers en heksen-

melk.  
Ik zie een eekhoorn wegschieten achter een boomstam, hoor talloze vo-

gelgeluiden en aanschouw een prachtig tafereel van licht en schaduw, 

kortom een gelukzalige plaats om van te genieten. 
Als ik op het eind van deze zonnige dag op dezelfde stek terugkom, zie ik 

bij volle maan tegen de nachtelijke hemel een donker silhouet van een 

verschijning op een (heksen)bezem dichterbij komen. Met uitwaaierende 

kleding beëindigt de gestalte de “hoge” heksenrit, midden in de heksen-

kring. Zonder na te denken, ga ik uit van een heks! 
Ik kan geen stap meer zetten, ik sta als aan de grond genageld. Het lijkt 

of ik in een droomwereld ben beland, want geleidelijk aan zie ik een hek-

senketel opdoemen die zich naar het midden van de kring beweegt. In 

het maanlicht en met behulp van de oplichtende heksenboter op sommi-

ge boomstammen gaat zij gezwind kruiden en plantendelen verzamelen 

om die te dompelen en vermengen in de heksenmelk onder in de hek-

senketel. Vaag kon ik onderscheiden dat zij van de omringende planten 

in ieder geval heksenkruid en de pitten van de doornappel in de ketel 

deed. Met een stevige stok, mogelijk de heksenbezem, roert zij flink in 

de ketel. Na een tijdje leek het dat ze klaar was met deze heksentoer/-
werk, want er was voldoende aan poeders en zalfjes bereid.  
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Als verstijfd stond ik daar nog steeds te kijken. Was dit schouwspel een 

voorteken voor het eind der tijden? Was de dag des oordeels aangebro-

ken? Om me heen geen enkel geluid hoorbaar, het was en bleef er dood-

stil. Mijn aanwezigheid leek haar niet te storen of af te leiden.  
Dan gaat zij geleidelijk aan weer vervagen, stijgt op en verdwijnt lang-

zaam op haar (heksen)bezem met de bereide producten richting volle 

maan. Zelf kom ik weer tot volledig bewustzijn en realiseer me weer volle-

dig waar ik me dan bevind, namelijk op die gelukzalige plek ergens in het 

Heksenbos.  
Dan is mijn vraag, zo nuchter als ik ben, wat doet zo'n heks met die poe-

ders en zalven? Het blijkt dat ze hiermee in contact komt met hogere boze 

machten om zo mensen en dieren te betoveren of schade/kwaad te be-

rokkenen. Misschien kan het ook nog een pact met de duivel zijn om zo 

pestepidemieën en misoogsten te veroorzaken of bepaalde dieren te do-

den. In de mensenwereld wordt dan gauw gezocht wie deze misdaad 

heeft begaan, wie de zondebok is. 
't Is dan een hele heksentoer om die zondebok aan te wijzen, want in die 

mensenwereld zoeken ze meestal naar opvallende mensen met een afwij-

kend gedrag.  
Na een uitgebreide heksenjacht kan iemand gearresteerd worden en be-

schuldigd van hekserij. Een heksenproces kan besluiten tot een heksen-

waag, wat inhoudt dat bij een bepaalde lichaamsbouw een duidelijk afwij-

kend gewicht je tot schuldige verklaart/maakt. Al werd er tijdens zo'n pro-

ces wel vaak gemanipuleerd. De straf kon bestaan uit folteringen, marte-

lingen of de brandstapel. 
Er zijn zelfs standbeelden van heksen uit het verleden opgericht. Zoals in 

's-Heerenberg voor ene Machteld ten Ham.  
Wie heeft nog zin om eens een keer met mij op excursie te gaan naar het 

Heksenbos of samen rond middernacht een bezoek te brengen aan de 

hierboven beschreven open plek in het Heksenbos!  
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 De levensader van de gemeente Dinxperlo  
koerst door onze Kroezenhoek 
Bernard Dorrestijn 
 
De belangrijkste weg voor Silvolde is ongetwijfeld de spontaan ontstane, 

meer dan duizend jaar oude Heelweg van Voorst-Ulft richting Silvolde, de 

tegenwoordige Ulftseweg. Dit, met als goede tweede de Oude Dinxper-

loseweg/Beltermansstraat/Berkenlaan, welke vanuit de Kroezenhoek ko-

mende, halverwege tussen Silvolde en Terborg op de oude Heelweg 

aansluit.  
We pakken de draad van de geschiedenis op rond de wisseling van de 

18de naar de 19de  eeuw. Napoleon had zijn Waterloo gehad en liet ons 

land uitgemergeld en armzalig achter. De wegen bestonden nog uit aar-

den banen, meer modderpoelen dan wegen te noemen. De trekschuit 

was in die tijd nog het best denkbare vervoermiddel. Maar wij bepalen 

ons nu bij de wegen en het wegverkeer. Wie over de weg bij een water

(tje) arriveerde, was ter wille van een gewenste oversteek, veelal ge-

dwongen natte voeten in de voorde (doorwaadbare plaats) te maken; dui-

kers en bruggen ontbraken nog bijna overal. 
 
Bezien we de situatie van toen in de Kroezenhoek-Silvolde, dan valt op 

dat de Beltermansstraat zich op vrijwel dezelfde plek bevond als de Oude 

Dinxperloseweg thans. 
Komende van Silvolde trof men vóór de boerderij De Biesenpol, ter rech-

terzijde een onbeduidend afslagje/wegje aan, dat zich via het weiland De 

Pinne (en boerderijtje, vanaf 1819) een weg naar het buurtje Bontebrug 

en de oude Heelweg richting Silvolde, zocht. 
De Beltermansstraat-Oude Dinxperloseweg liep vanaf De Biesenpol in 

een vrijwel rechte lijn tot voorbij de boerderij De Schutte, om daar dan 

vóór de Siegenbeek te stranden. Maar men kon zich ter plekke ook in de 

voorde wagen, om zich dan vervolgens aan de overkant op het Gen-

drings-Breedenbroekse territoir te begeven… 
Maar wie wilde dat nu? Voor de inwoners van Silvolde en Wisch hield de 

wereld bij De Schutte en de Siegenbeek zo ongeveer op. Wie had er nu 

interesse voor Breedenbroek of Dinxperlo?  
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 Neen, de bewoners en bestuurders van Silvolde en Wisch konden slechts 

met de grootste moeite enige interesse en/of financiën voor een duiker of 

brug over de Siegenbeek/Tweeherige Beek en een betere verbinding met 

Breedenbroek opbrengen. Dit had tot gevolg dat wie dan toch naar Bree-

denbroek wilde, zich bij De Schutte maar een paar natte voeten moest 

getroosten, om dan vervolgens via het wegje bij Nagelsboer de herberg 

De Marmelhorst in ’t vizier te krijgen. Daar aangekomen zocht men echter 

te vergeefs naar een rechtstreekse verbinding met Breedenbroek, maar 

moest men maar richting Sinderen afbuigen, om dan via Den Dam bij 

Wesselshuus te Breedenbroek te geraken. Vanuit Dinxperlo en Breeden-

broek richting Doetinchem willende reizen, had men natuurlijk met dit tra-

cé in tegenovergestelde richting van doen. Maar te Dinxperlo was men 

evenwel ook nog wel van een redelijk bruikbaar alternatief voorzien, na-

melijk de hoge weg richting Regniet-Anholt en dan via Voorst naar Bonte-

brug-Silvolde. 
 
Was burgemeester Schepers van Dinxperlo op 29 januari 1826 voor zijn 

voorgenomen bezoek aan Doetinchem, ook maar zo wijs geweest om bo-

vengenoemde weg over Duitsland te kiezen, maar neen, hij koos voor de 

route-Den Dam-Marmelhorst-Nagelsboer-De Schutte enzovoort. Maar bij 

de Siegenbeek aangekomen, raakten hij en zijn paard smartelijk te water. 

De burgemeester en z’n viervoeter brengen het er weliswaar nog wel le-

vend vanaf, maar er komt die dag bij de man toch wel zo’n grote brok ou-

de woede en frustratie richting zijn ambtgenoten van Gendringen en 

Wisch, naar boven, over het feit dat ze nog nooit eens een fatsoenlijke 

duiker bij De Schutte in de Siegenbeek hadden gerealiseerd, dat hij de  
volgende dag al pen en papier ter hand neemt! Al op 30 januari schrijft 

burgemeester Jan Hendrik Schepers van Dinxperlo twee gelijkluidende 

brieven naar zijn ambtgenoten van Gendringen en Wisch. Ja, als er bij de 

Siegenbeek/Tweeherige Beek iets gebeuren moest, dan moesten er altijd 

minstens twee heren of besturen aan de slag!  
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Siegenbeek. 
Den 30 Januari 1826, 
 
Gisterenmorgen naar ter Borch en Doetinchem willende rijden kwam ik 

tot voornoemde Beek aan den Nagel in ’t Breedenbroek en zag dat den 

doorvaart welke een diepe en holle weg is, voor de beek met ijs bezet 

was, doch dat de Beek open water zijnde, veel lager was dan het ijs ’t 

welk zich aan de invaart bevond, dit was een onaangenaam gezicht, daar 

ik reeds in de holle weg zijnde, was aan terug keeren niet meer te den-

ken, zodat ik moest beproeven om door te rijden, doch zodra de chais 

van ’t ijs in de Beek ging viel dezelve om, door welken val ik een zware 

kneuzing aan mijn been hebbe gekregen en ik en ’t paard in gevaar zijn 

geweest om ’t leven te verliezen. 
Bij deze gelegenheid ontwaarde ik van de in de nabijheid wonende land-

lieden dat er binnenkort in diezelfde Beek dagelijksch ongelukken waren 

gebeurd, door eenen zijn wagen of kar te hebben omgesmeten, den an-

deren zijn paarden, zoals onder anderen karrelieden Dieker en Braam 

ook was overkomen, te veel om op te noemen. 
En daar ik veronderstel dat uw Edele Gestrenge van alle die ongelukken 

en klachten over die slechte weg onkundig is, zoo mede van de noodza-

kelijkheid dat over die Beek een brug diende te worden gelegd, zoo neem 

ik de vrijheid Uw Edele Gestrenge van ’t een en ander bij deze te infor-

meren, terwijl ik mij durf te vleijen dat Uw Edele Gestrenge zeer spoedig 

de maatregelen zal weten te nemen dat over voorzeide beek de noodige 

brug of bruggen worden gelegd. Dan daar ik niet weet of die brug ten las-

ten van Uw Edele Gestrenge Gemeente of aan die van Wisch komt, zoo 

heb ik ook heden aan den Heer Burgemeester van Wisch even als aan 

Uw Edele Gestrenge geschreven, met invitatie om dezelve onder zijn ad-

ministratie mocht behoren, te willen zorgen dat over die gezegde Beek, 

zo wel bij de Nagel of Schut als bij de Roenhorst twee bruggen wierden 

gelegd, zijnde een in de passage op ter Borch en de andere in de weg 

naar Varsseveld, en daar de beek zeer smal is, zijn de kosten van twee 

bruggen zeer gering, ten minsten veel te gering om er een passagier, 

karman of iemand anders, een enkele keer aan ’t gevaar te exponeren. 
J.H. Schepers 
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De burgemeester was die bewuste dag bij De Nagel voor ’t huis langs ge-

reden en naderde vervolgens de voorde in de Siegenbeek. De weg liep op 

het laatst helemaal parallel met de beek, waarna de voorde zich aandien-

de, maar die kon men daar vanwege de haakse overgang onmogelijk 

overdwars passeren. Ter plekke aangekomen was men genoodzaakt de 

rechterwielen van zijn voertuig al op de schuine slootkant te manoeuvre-

ren, terwijl de linkerwielen zich nog op de begane grond bevonden. Die 

omstandigheid vroeg natuurlijk om ongelukken! En een ongeluk bleef die 

29ste  januari dan ook niet uit, zij het dat de heer Schepers ’t voorval in zijn 

brieven nog dramatischer voorstelde dan ’t al was. Het is namelijk de 

vraag of man en paard die dag werkelijk in levensgevaar zijn geweest, 

maar het was, waarachtig wel een behoorlijk hachelijk situatie voor beiden 

op die 29ste januari! Uit de brieven valt op te maken dat de Schutteman en 

Nagelsboer, man en paard uit hun benarde positie bevrijdden en weer 

huiswaarts geholpen hebben. 
 
En de volgende dag is de burgemeester al weer in staat om zowel voor 

zijn ambtgenoot van Gendringen als die van Wisch, een (gelijkluidende) 

brief te schrijven. In die brieven doet hij een ernstig beroep op zijn colle-

ga’s om toch eindelijk eens werk te maken ‘voor de daarstelling’ van een 

paar bruggen of duikers, één bij De Schutte te Kroezenhoek-
Breedenbroek en één bij De Roenhorst te Sinderen. De burgemeester van 

Gendringen antwoordde de heer Schepers hierop dat hij hierover al enke-

le jaren met Wisch in onderhandeling was, maar ’…die zich echter de be-

langen van dien weg niet schijnt te willen aantrekken…’   
 
Maar de gemeente Wisch kwam na deze brandbrief toch eindelijk wel in 

actie: in september 1826 vond de aanbesteding van twee stenen duikers 

plaats, waarna de bouw spoedig daarna ter hand genomen werd… 
Die twee duikers in de Siegenbeek waren echter nog maar een paar zeer 

povere lichtpuntjes in de haast uitzichtloze situatie waarin de wegen zich 

in die tijd nog steeds bevonden.  
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 Weliswaar poogde men ze zo hier en daar, door middel van het aanbren-

gen van een laag(je) grind, wat meer stevigheid te bezorgen. Zo’n weg 

kreeg dan de benaming ‘kunstweg’ mee, maar onder Aalten sprak men 

van ‘de grindte’. 
 
In 1826 ontstaat te Dinxperlo een commissie van notabelen die zich beij-

verde voor de begrinding van de weg naar Breedenbroek en verder. De 

commissie staat onder leiding van burgemeester Schepers en zal ook wel 

door hem bijeen geroepen zijn. De heren beijveren zich voor de begrin-

ding van de weg… en een rechtstreekse verbinding van Breedenbroek 

met de herberg De Marmelhorst. (Het centrum van Breedenbroek bestond 

overigens nog maar uit een paar boerderijen, zoals Wesselshuus en De 

Beijer; de Petrus- en Pauluskerk kwam pas in 1855 tot stand). 
 
Het lukt de commissie om ook de burgemeesters van Gendringen en 

Wisch in haar gelederen op te nemen, en (omstreeks 1850) om zelfs het 

provinciebestuur voor ’t geheel te interesseren. Men gaat nu voor de tot-

standkoming van een zoveel mogelijk rechtstreekse verbinding van ruim 

acht kilometer lengte, van de Heelweg (Zum Deudschen Eck) te Suder-

wick-Dinxperlo met de Heelweg te Bontebrug-Silvolde. Het tekenwerk 

wordt door een ambtenaar van de provincie ter hand genomen.  
 
De beoogde stroomlijn vraagt dat op diverse plekken van de oude route 

moet worden afgeweken en een volledig nieuwe gevolgd moet worden. 

Dat is in eerste plaats al direct te Dinxperlo ’t geval. De nieuwe weg wordt 

schuin over de oude geprojecteerd, een actie waarvan thans op enkele 

plekken nog het een en ander terug te vinden is, namelijk aan ’t begin van 

de Terborgseweg, waar enkele oude huizen nog steeds ‘schuin op de 

weg’ staan. Vanaf Dinxperlo wordt de bestaande weg door Breedenbroek 

gevolgd, met dien verstande dat vanaf Wesselshuus voor een volledig 

nieuw tracé richting De Marmelhorst gekozen wordt. De benodigde gron-

den hiervoor worden door de Fürst von Salm-Salm ingebracht! En bij De 

Marmelhorst moet een brug over de Keizersbeek komen. 
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 Bij Nagelsboer wordt de weg meer westelijk vóór de boerderij langs ge-

legd, waarna deze de Siegenbeek ongeveer honderd meter eerder dan 

de bij de oude voorde (later duiker) gaat kruisen, om dan vanaf een nieu-

we brug over de Siegenbeek, recht op De Schutte aan te koersen, om 

daarna met een sierlijke boog op de oude route aan te sluiten, richting de 

Kerspas.  
 
Bij de nieuwe opzet werd bij de Kerspas de oude route ten oosten langs 

De Biesenpol verlaten en bracht men de weg met een sierlijke bocht wes-

telijk achter langs De Biesenpol richting De Pinne, zij het iets oostelijker 

hiervan dan de oude daar gelegen weg. Vanaf daar volgde men ten 

naaste bij de oude route naar de driehoek bij de Heelweg-Ulftseweg te 

Bontebrug.  
 
(De haakse afslag van de Beltermansstraat, vóór De Biesenpol langs, 

degradeerde daarmee tot een secundair weggetje, maar bleef toch nog 

lang als zodanig intact. En het werd op een van de eerste dagen van juni 

1963 nog snel van nieuw asfalt voorzien, omdat prinses Beatrix en haar 

gevolg, er de zevende van die maand, tijdens het bezoek aan de ge-

meenten Wisch en Gendringen, even over heen zou racen. Enkele jaren 

nadien werd het straatje echter helemaal opgeheven en bij het omringen-

de weiland gevoegd… Het roemloos einde van ons Pinnestraatje…) 
 
In de jaren 1851-1855 kregen de planning, aanbesteding en uitvoering 

van de wegverbetering hun beslag. De kosten bedroegen F.44.000 in to-

taal en werden grotendeels door Dinxperlo opgebracht; ongeveer 10.000 

uit de baten van de opgeheven markenorganisatie en 10.000 zo maar!  

 

Burgemeester Holsboer kwam bij de ingebruikname in 1855 schier woor-

den tekort! Dinxperlo was uit haar isolement verlost! Dinxperlo vormde 

vanaf dat moment de internationale, verbindende schakel tussen twee 

grote doorgaande Heelwegen! Dinxperlo, opgestoten in de vaart der vol-

keren! Kennelijk achtte de heer Holsboer nu zijn taak te Dinxperlo vol-

bracht; hij verhuisde snel naar Zwitserland, waar hij zich vervolgens voor 

de verdere uitbreiding van het spoorwegnet inzette!  
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 De commissarissen (twee uit elke gemeente) staan nu ieder jaar voor de 

verantwoordelijkheid om de exploitatie van ‘hun’ weg rond te breien. Voor 

de nodige inkomsten krijgen ze de toestemming van Den Haag voor de 

plaatsing van twee tollen; een bij Te Ronde in De Bijvank te Dinxperlo en 

een bij de herberg De Marmelhorst in Breedenbroek. De tolgelden bren-

gen ieder jaar ongeveer 800 gulden op, echter zij het dat de tolgaarders 

alletwee voor 120 gulden op de loonlijst staan, en evenzo de beide weg-

werkers. Laatstgenoemden  moesten elke dag o.a. de op de weg gelegen 

houtblokken verleggen, zodat de voerlui gedwongen werden steeds een 

ander spoor te volgen! Die palen op zich kostten de commissarissen na-

tuurlijk ook al weer de nodige financiën! En daarnaast hadden ze altijd 

nog heel wat andere onkosten te vereffenen, maar het lukte hen elk jaar 

weer om alle eindjes aan elkaar te knopen, o.a. ook mede dankzij de ver-

koop van wat bermgras/hooi en een aantal (zich in de bermen bevinden-

de) zware peppels; zeer gewild bij de vele klompenmakers te Dinxperlo, 

Breedenbroek, Kroezenhoek en Silvolde. 
 
In 1855 kreeg de commissie de naam ‘Commissie van Beheer van de 

Weg Dinxperlo-Bontebrug’ en de weg ging ‘De Commissieweg Dinxperlo-
Bontebrug’ heten, maar hij bleef op Wisch’s territoir als ‘Dinxperloseweg’ 

in de boeken staan, en op het Dinxperlose en Gendringse als 

‘Terborgseweg’. 
 
Het was allemaal heel prachtig, maar de Commissieweg was nog altijd 

een aarden baan van maar 400 centimeter breed, zij het met een laag(je) 

grind bedekt, maar dat was eigenlijk niet veel meer dan een lapmiddel. 

Niet zelden kwamen er nog voerlieden met hun zwaarbeladen karren of 

wagens in de grindweg vast te zitten. Postbode Gerrit Jan Breukelaar uit 

de Schoolstraat te Silvolde vertelde me ooit dat hij als knecht bij Nagels-

boer, nogal eens moest ‘voorspannen’ om een gestrande voerman weer 

vlot te trekken…  

 

Het jaar 1883 was weer een gedenkwaardig jaar voor de ‘Commissie van 

Beheer van de Weg Dinxperlo-Bontebrug’, want toen kregen de commis-

sie en de weg namelijk een ambtelijke en wettelijke status! Vanaf dat jaar 

zetelden steeds twee personen (o.a. meestal de burgemeester) uit de ge-
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 meenten Dinxperlo, Gendringen en Wisch in de commissie. Voor de te 

betalen grote uitgaven werd een harde verdeelsleutel vastgesteld: Dinx-

perlo 40%, Gendringen 40% en Wisch 20%. De gemeenten Dinxperlo en 

Gendringen waren veel meer gebaat bij de weg dan de gemeente Wisch 

en waren dan ook ‘goed’ voor het leeuwendeel van de uitgaven. Wisch 

hoefde i.v.m. het mindere belang bij de weg, maar half zoveel als Dinx-

perlo en Gendringen bij te dragen. Als het aan Wisch gelegen had, dan 

had er hoogstwaarschijnlijk ook nooit zo’n mooie gestroomlijnde weg 

door onze Kroezenhoek komen liggen. Wisch werkte weliswaar niet al te 

veel tegen, het liet de ontwikkelingen over ’t algemeen schoorvoetend z’n 

gang gaan.  
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 Vanaf 1augustus 1890 vertoonde zich te Kroezenhoek-Bontebrug en Sil-

volde elke dag een interessant vervoermiddel op de weg: de omnibus van 

de ‘Omnibusonderneming Dinxperlo-Terborg’, met koetsier Derk Jan Sie-

belink uit Dinxperlo op de bok. De omnibus bood plaats aan tien personen 

en de nodige bagage. 
 
In 1904 werd de spoorlijn van Varsseveld naar Dinxperlo geopend, welke 

handeling de bestuurders van de Omnibusvereniging tot het besluit tot 

opheffing van de onderneming bracht.  

Op de foto: de laatste rit van de postkoets, deze keer in Dinxperlo gemaakt voor 
Hotel Boland ‘Het Trepken’. Op de bok zit koetsier Siebelink. 
 
We schrijven 1930. De doorgaande wegen worden bijna overal van klin-

kerbestrating (b.v. de Oude Dinxperloseweg) of van (warm of koud) asfalt 

voorzien. In 1932 krijgt de Commissieweg over de hele lengte een zoge-

naamde ‘gesloten asfalt-deklaag’, waardoor geen voerman meer met zijn 

kar of wagen ‘door de weg zakt’. In die tijd lag de Commissieweg er als 

een mooie, gladde ijsbaan bij; heel letterlijk zelfs op die januaridag (?) in 

1946(?) toen een dikke laag ijzel er inderdaad een gladde ijsbaan van had 

getoverd. Dat nodigde de jongens van de Bontebrug uit om de schaatsen 
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 onder te knopen en richting Dinxperlo te zwieren. Daar aangekomen be-

gon het echter zo hard te dooien dat de ijzers op het asfalt zaten te kras-

sen. Met ’t gevolg dat de heren gedwongen werden om met de schaatsen 

op de rug, hun families te Bontebrug weer op te zoeken… 
 
In de westelijke wegberm stond in die tijd een lange-lange rij torenhoge, 

zware peppels te wuiven in de wind. ’s Zomers veroorzaakte al het gebla-

derte een soort eeuwige ruis, en als het stormde en/of onweerde, dan 

had het wel wat van de oorlog weg, daarboven in de lucht. Dan was de 

kans groot dat je een zware tak op je hoofd kreeg, en was het je geraden 

om de Commissieweg te mijden! 
 
In 1963 werd te Bontebrug westelijk van de bestaande weg, een geheel 

nieuwe richting de Heelweg gerealiseerd, een actie die ter plaatse voor 

een betere verkeersafwikkeling zorgde, en de woonkern tevens van heel 

wat verkeersbewegingen verloste.  
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En tien jaar later werd de Commissieweg bij de boerderijen De Schutte en 

’t Nieuwe Tenbroek (bouwjaar:1900) ter wille van een betere verkeers-

doorstroming, oostelijk achter langs laatstgenoemde boerderij gelegd, 

waarmee de weg ter plaatse haar derde variant kreeg.  
Tot en met 1970 had de Commissie op basis van de Wet Gemeenschap-

pelijke Regelingen gefunctioneerd, maar vanaf 1971 mochten commissies 

als deze niet meer op de kapitaalmarkt opereren, reden waarom de 

‘Commissie van Beheer van de Weg Dinxperlo-Bontebrug’ in 1971 werd 

opgeheven en vervangen door het ‘Interkommunaal Lichaam van de Weg 

Dinxperlo-Bontebrug’, bemand door dezelfde afgevaardigden van de drie 

gemeenten als voorheen de Commissie. Het I.K.L. en de Provincie Gel-

derland voerden vervolgens tussen 1972 en 1977 een drietal belangrijke 

werken uit:  
1. een algehele reconstructie van de weg,  
2. de weg werd aan beide zijden van een rijwielpad voorzien,  
3. de aanleg van de A-Strangrondweg ten westen van Breedenbroek, wel-

ke middels een brug over de A-Strang op het Duitse wegennet aansloot.  
 
Met deze weg werd de kom van Breedenbroek van het overgrote deel van 

het (vracht)verkeer verlost, en kreeg het industriegebied van Dinxperlo 

een veel betere aansluiting en ontsluiting. De gemeente Dinxperlo droeg 

een miljoen bij in de aanlegkosten. Na al die correcties in al die jaren, ligt 

de weg nu bijna nergens meer op haar oorspronkelijke plaats, maar voor 

mij is het toch nog steeds dezelfde Commissieweg!  
De grote stimulator voor de laatste ontwikkelingen was vooral de burge-

meester van Dinxperlo, de heer Leendert van As, welke daarvoor dan ook 

de dank van het hele Dinxperlose bevolking in ontvangst mocht nemen!  
In 1993 werden alle commissiewegen bij wet aan rijk, provincie of ge-

meenten overgedragen en werd het ‘Interkommunaal Lichaam voor de 

Weg Dinxperlo-Bontebrug’ al weer opgeheven. 
Ter herinnering aan de weghistorie speelt er nu op geregelde tijden een 

beiaard op het carillon in de klokkentoren van de dorpskerk. Geschenk 

van de Industriekring!  
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Ook in 1993 verzocht de burgemeester van Wisch en aftredende voorzit-

ter van het I.K.L., Mr. H.W.Pannekoek, mij de historie van de Commissie-

weg te willen boekstaven, aan welk verzoek ik met veel plezier heb vol-

daan! 
 
De Commissieweg van Dinxperlo! 
De Commissieweg van de Kroezenhoek-Silvolde! 
De Commissieweg, ’t is ook een beetje: mijn weg! 
 
Voor meer informatie: 
- ECAL: Gemeentearchieven Dinxperlo, Gendringen en Wisch 
- B.J. Dorrestijn, Over de Commissieweg Dinxperlo-Bontebrug, I.K.L., 

1994     
————————————————————————————————- 

Herinneringen aan zangvereiniging 
Kunst en Vriendschap te Silvolde 
Ali Tuenter-Stoltenborg  
 
De zangvereniging werd opgericht op 14 september 1927. De 1e dirigent 

was dhr. Entrop. Na hem kwam dhr. Ormel. Het 10-jarig bestaan werd 

gevierd met een revue. Daarna kwamen de oorlogsjaren en mocht er niet 

gezongen worden. In mei 1945 kon het koor weer gaan zingen en ben ik 

ook lid geworden. 
 
Het 1e lied dat we zongen was “Waar de zee der trotse duinen”, nog on-

der leiding van dhr. Ormel. Helaas is hij na een korte ziekte in 1946 over-

leden. Daarna hebben we tijdelijk dhr. Gussinklo als dirigent gehad.  
Helaas had hij niet de capaciteiten om ons koor verder te leiden maar het 

was wel een mooie tijd. In 1949 begon dhr. Joh.Radstake als onze diri-

gent. Hij was nog jong maar deed het goed. Hij leerde ons de KUNST en 

wij gaven hem de VRIENDSCHAP. 
 
Hiernaast het welkomstlied dat we in 1950 hebben gezongen voor Ds. 

Van Selms die terugkwam uit Indië. 
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Zo zijt ge nu dan weer teruggekomen 
In ’t vriend’lijk dorpje in uw Gelders land 
Dat leven bleef ook in uw verre dromen 
Aan U verbonden door een hogere band 

Gij wist uw arbeid in de huisgezinnen 
Uw troost en steun aan de gemeente sterk 
Nu gaat ge dan die arbeid weer beginnen 

En klinken straks uw woorden door de kerk 
 

Weest welkom hier vanuit de verre tropen 
Waar jongens leefden in een vreemd bestaan 

Ook dáár sloeg gij uw trouwe bijbel open 
En liet zijn woord naar alle posten gaan 
Al waren er soms moeiten en gevaren 

Al schoof de jeep langs menig diep ravijn 
God wist U voor uw wachtend dorp te sparen 

Opdat ge hier eens weer terug zou zijn. 

Foto van het 20 jarig bestaan in 1947 met dirigent Gussinklo en J. Stoltenborg 
als voorzitter 
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 Nu klinkt U ’t welkom van ons allen tegen 
De vlaggen waaien feest’lijk in de wind 

Moog’weer uw arbeid worden tot een zegen 
Die weer in zegen zijn beloning vindt 

Van verre wenkt de nieuwe sterke toren 
Onwrikbaar in Silvold’s grond geplant 

En echt en wáár doet onze stem U horen 
Weest welkom in uw oude Vaderland 

 
(Tekst: Jan Steen/ Muziek: Jan Radstake) 

 
Ook het 25-jarig jubileum werd gevierd met een revue, samengesteld 

door enkele leden. Ome Jan Stoltenborg en Willie Smit kregen een  
koninklijke onderscheiding. Het voorzitterschap werd overgenomen door 

Jan Albers. 
 
Bij 30 jaar “Kunst en Vriendschap” organiseerden we een concours in 

Zaal Kolks. En bij het 40-jarig bestaan was het Haags Operakoor te gast. 

In die tijd ging het koor vaak naar concoursen en we behaalden hoge 

punten. Zelfs haalden we een keer het hoogste aantal punten van de 

dag. 
 
In 1971 ben ik secretaresse geworden en in 1974 vierden we het 25 jarig 

jubileum van onze dirigent Joh. Radstake. We hebben toen een concert 

gegeven in de sporthal samen met de andere koren waarvan hij dirigent 

was. We zongen “Die Vögelhändler” met als solist tenor Harrie Pierik.  
Ikzelf heb toen voor het eerst de sopraansolo gezongen. 
 
Vanaf toen zijn we operette als hoofdmoot gaan zingen met als begelei-

ding het “SALON ORKEST”. Dat was het begin van onze mooiste jaren. 
Ons 50-jarig jubileum in de sporthal samen met het “Volendams Opera-

koor” was een groot succes. Jan Albers kreeg een koninklijke onder-

scheiding.  
 
Vanaf toen droegen de heren bij concerten een grijze broek en zwarte 

jas. De dames een zwarte rok en zwart-witte blouses. Om de paar jaar 
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 kregen we andere blouses. De kleding is jarenlang door mij gemaakt.  
Ook gaven we ieder jaar een operette concert in Zaal Kolks met Theo 

Overgoor als solist. De andere solisten: Astrid Heuvels-sopraan, Gerda 

Vriezen-alt, Jan Striekwold-bariton en Jan Kempers-bas zongen allen in 

ons koor.  

Zelf heb ik jarenlang met Theo duetten gezongen samen met koor en or-

kest. Ieder jaar na ons jaarlijkse concert gingen we met het koor naar de 

Schuylenburgh. Ons concert aldaar viel altijd in goede smaak. Evenals 

ons jaarlijkse kerstconcert aldaar. Steevast werd gevraagd om het “AVE 

MARIA” te zingen. Wat ik natuurlijk graag deed. 
 
In 1985 werd ik koninklijk onderscheiden. 40 jaar was ik lid van het koor 

en 14 jaar secretaresse. Mijn man Eduard Tuenter kreeg een koninklijke 

onderscheiding in 1991. Hij was 50 jaar lid waarvan 25 jaar bibliothecaris. 
Zonder andere leden tekort te doen denk ik dat de namen: Stoltenborg, 

Albers en Tuenter altijd nauw betrokken zijn geweest bij “Kunst en Vriend-

schap”. 
Na 44 jaar dirigeren nam dhr. Joh. Radstake in 1993 afscheid van ons 

koor. We waren dankbaar voor al die mooie jaren. We zullen ze dan ook 

Wisseling van dirigent in 1993, de laatste foto met dhr. Radstake  
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 nooit vergeten. Hieronder het door mij gemaakte afscheidslied op de me-

lodie van het laatste lied dat hij ons geleerd had: 
 

We hadden niet veel dirigenten 
Want jij, jij bleef zo lang bij ons. 

Jij wist het ons steeds in te prenten 
Al was het soms ook één gegons. 

Hoe je het ook wend’of keerde 
Jij schonk je hart aan K en V. 
Zo jij het ons steeds leerde 

Daar waren wij gelukkig mee. 
 

Wij schonken ons hart aan jou alleen 
We vinden het jammer, jij gaat heen. 

Jij was voor ons altijd paraat 
Soms was je wel eens even kwaad. 

Wij schonken ons hart aan één dirigent 
Die ons jaren heeft verwent. 

Jij leerde ’t ons, de mooie zang 
Geniet van je rust nu nog jaren lang. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Een foto van het koor met Hans Heringa  
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 Daarna kregen we Hans Heringa als dirigent. Het 70-jarig bestaan heb ik 

nog meegemaakt maar de sfeer was anders en veel leden konden zich 

daar niet mee verenigen.  

Er kwamen vanaf toen weinig nieuwe leden bij. En uit die leden werd een 

bestuur gevormd. Deze hadden niet de binding met het koor die wij al die 

jaren hadden.  
 
Hans is ruim 10 jaar dirigent geweest, daarna werd het te moeilijk om ver-

der te gaan en besloot het koor om er mee te stoppen. Kunst en Vriend-

schap was niet meer. De vereniging waar ik alles aan gegeven heb. 
 
 
 
 
 
 

Mijn laatste solo met Theo Overgoor  
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Sponsoren 

 
 
Paul Klomberg Assurantiën 
Jan en Ingrid Steverink van de Slaege 
Frank’s Barbershop Haarmode 
Brasserie ‘Bij Ons’ 
Maurits Heebink Tuinbeheer 
Rijnlandhaven Makelaardij 
Mijnen Media.nl  
Van Balveren Fiets & Fitness 
Ronald Haank Bouwkundige constructies 
Hovenier Biljoen Groen & Liemers -Hendriks 
Welkoop Silvolde 
Van Giersbergen Motorrevisie 
Automobielbedrijf Willemsen  
Peak Fit 
Autobedrijf Ten Have 
Adviesburo Top-ibc en Iesseler interieur 
Annelies en Dick Mulders 
Robert Saalmink Administratiekantoor 
Jos de Bakker 
Tuincentrum Steentjes 
Koperslagerij D. Wissink 
Bloemen & Emoties Miranda Steentjes 
Administratie en belastingadvies Te Poele-Bruil  
Bakker Ten Have 



Losse nummers € 3,50 per stuk  
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