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Voorwoord 

Om gezond te blijven moet de ver-
eniging onder meer kunnen reke-
nen op een actief bestuur en actieve 
leden. Op dit moment hebben we 
vacatures in het bestuur. Secretaris 
André Tangelder heeft aangegeven 
na ruim twintig jaar te willen stop-
pen en verder is er nog plaats voor 
enkele bestuursleden. Ik wil de le-
den vragen of ze belangstelling 
hebben of iemand kennen die dit 
wil doen. 
Voor de onderhanden zijnde pro-
jecten hebben zich spontaan de 
volgende leden gemeld: Voor het 
archief Wegenbouwbedrijf Jaarts-
veld: Ineke Mulder, Hein Bister-
bosch, Bas Boerakker en Theo 
Koolenbrander. Jeroen Helming en 
Gerrit Vossers helpen mee met het 
terugplaatsen van het hekwerk van 
de Juliana- en Bernhardboom 
rondom de rode beuk op het plein 
bij de ingang van de oude Mauriti-
uskerk.  
Marcel van Berkum gaat meehelpen 
met het project Struikelstenen:  
Old Sillevold werkt mee aan het 
project Stolperstein(struikelstenen). 
Het project van de Duitse kunste-
naar Gunter Demnig is een over 
Europa verspreid monument voor 
de slachtoffers van het nationaalso-

cialisme. Op de stenen zijn, in 
een messing plaatje, de naam, ge-
boortedatum, deportatiedatum, 
plaats en datum van het overlij-
den gestanst. In Oude IJsselstreek 
is een werkgroep opgericht om ook 
in onze gemeente te gedenken met 
deze 'struikelstenen'. We onderzoe-
ken of er slachtoffers uit Silvolde 
bij waren.  
Ria Roerig draait inmiddels al ge-
ruime tijd mee in het archief van 
Old Sillevold. 
Het behoud van een blokje huizen 
op de Heuvelstraat in Silvolde is 
belangrijk voor de historie. Het is 
de eerste georganiseerde sociale 
woningbouw in de gemeente 
Wisch in 1921 en hier ligt de oor-
sprong van Wonion. In het voorlo-
pig schetsplan van de Heuvelstraat 
is het huizenblok met de huisnum-
mers 3 en 5 getekend.  
Old Sillevold is in gesprek met 
Wonion over de toekomstige be-
stemming. 
In het afgelopen halfjaar is er weer 
veel gerealiseerd en georganiseerd. 
De vereniging was regelmatig in de 
publiciteit. 
Het infobord over de Heerlijkheid 
Lichtenberg aan de Lange Dijk tus-
sen Silvolde en Bontebrug is ge-
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     plaatst. Het bord vermeldt de ge-
schiedenis en de vroegere ligging 
van de Lichtenberg.  
André Tangelder en Bernard Dor-
restijn hebben zich sterk gemaakt 
voor de totstandkoming en     
plaatsing van het bord.  
Zie foto van het bord op blz. 18-
19.  
Old Sillevold leende stukken uit de 
collectie uit aan kunstenares Louise 
te Poele, die een stilleven maakte 
van de gemeente Oude IJsselstreek 
voor de serie Achterhoekse stille-
vens. 
Old Sillevold verzorgde de uitgave 
van het boekje ‘Silvolde aan een 
ramp ontsnapt 13-06-1943’ van 
auteur Maarten Koudijs. Het boek-
je is nog te koop voor 3,50 bij de 
vereniging. 
Verdere activiteiten waren: 
20 februari: Jaarvergadering met 
vertoning van de film ‘Mijn Nostal-
gisch Nederland - Mijn 
Achterhoek’. 
28 maart: Lezing van Evelien Jorna 
over kunst in Silvolde en Michaël 
van Beek, zoon van Marius van 
Beek, de kunstenaar die de kei van 
Jaartsveld gemaakt heeft. Michael 
vertelde over het leven van zijn va-
der als beeldhouwer en vertoonde 
de film van de Nijlreis van zijn va-
der. 

7 juni: dorpswandeling. 
24 oktober: Avond over Wegen-
bouwbedrijf Jaartsveld met me-
vrouw Elly Jaartsveld, mevrouw 
Ellen Labree-Jaartsveld, Jan Willem 
Labree en de heer Jos Helmes. Er 
was een film over de wegenbouw 
en veel beeldmateriaal van de ver-
schillende bedrijven, die met Jaarts-
veld gelieerd waren. 
13 november: vertoning van de 
film. ‘De Oude IJssel, een rivier die 
verbindt’ gemaakt door Siegfried 
Jungjohann en de lezing: Mijn jon-
gensjaren op en rond de boerderij 
door Jan Hofstad en Joop Kraan.  

Heeft u een idee voor een lezing of 
activiteit of wilt u er zelf aan mee-
werken dan horen we dat graag. 
Binnen de vereniging wordt een 
opleiding gevolgd voor het schrij-
ven van verhalen op Wikipedia.  
Op die manier kunnen we wat ons 
dorp te bieden heeft landelijk be-
kendmaken. 
Rest mij u veel leesplezier te wen-
sen met dit bulletin en ik hoop u op 
één van onze bijeenkomsten te zien 
in de komende winter.  
 

Robbie Wolters 
Voorzitter heemkundige vereniging 
Old Sillevold. 



6  

 

    

 

Hans ten Have zag het levenslicht 
op 24 augustus 1935 in ‘t gezin van 
‘Fiets ten Haof’ aan de Markt te 
Silvolde. Na de Jongensschool   
ging hij naar de HBS en daarna 
naar de HTS in Arnhem, elke mor-
gen met de GTW-bus via Doetin-
chem en Doesburg naar Arnhem. 
Hij zat op vrijdagmorgen 27 sep-
tember 1956 in de Harmonicabus 
die in de buurt van Zaal Kolks in 
de tuin van Van de Gevel belandde; 
hij kwam er redelijk goed vanaf! 
Hans maakte de verhuizing van het 
garagebedrijf aan de Markt naar de 
nieuwe plek op de Holtplaats actief 
mee en had op die nieuwe stek sa-
men met broer Theo de leiding van 
‘t bedrijf. Tegen de eeuwwisseling 
gooide hij opnieuw het roer om 
met de vestiging van het nieuwe 
bedrijf in Doetinchem. 
Hans was een Silvoldenaar in hart 
en nieren. Alles wat het economi-
sche, culturele en het gezelligheids-
leven van Silvolde maar bevorderen 
kon had zijn warme belangstelling 
en kon op zijn actieve deelname 

reke-
nen. Te 
denken 
valt 
hierbij 
aan het 
jeugd-
werk, 
het 
R.K. 
kerk-
koor,  

Silvolds Belang, het Silvolds Za-
kencentrum, Comité Silvolde 800, 
politieke partij Silvolde 2000, de 
gemeenteraad van Wisch, Carna-
valsvereniging ‘De Foekepot’, de 
Vrijwillige Brandweer en last but 
not least onze eigen Heemkundige 
Vereniging ‘Old Sillevold’! 
Hans was 34 jaar lid van de Vrijwil-
lige Brandweer, waarvan vele jaren 
als commandant van het korps. Bij 
zijn afscheid werden hem de ver-
sierselen van de Eremedaille in 
goud van de Orde van Oranje Nas-
sau opgespeld! 
Een aparte vermelding verdient 
zijn inzet voor de viering van het 
800-jarig bestaan van Silvolde in 
1988, zijn vice-voorzitterschap van 

In Memoriam Bernardus Johannes Henricus ten Have 
                             *24-08-1935   † 13-06-2018 
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    het ‘Comité Silvolde 800’ en het 
voorzitterschap van de redactie-
commissie van het ter gelegenheid 
van de viering uitgegeven stan-
daardwerk ‘Met het oog op Silvol-
de. 800 jaar Silvolde in woord en 
beeld’. Samen togen we op een za-
terdagmiddag richting onze oud-
plaatsgenoot de heer Harrie Kolks 
te Hernen, die het historische deel 
van het boekwerk voor zijn reke-
ning nam. Hans verzorgde zelf en-
kele pagina’s in het fotogedeelte! 
Na dit alles zal het ook wel 
niemands verwondering meer wek-
ken dat hij in 1997 ook tot de op-
richters van de Heemkundige Vere-

niging ‘Old Sillevolde’ behoorde. 
En inderdaad ondertekende hij op 
18 februari 1997 bij Herberg Jan 
aan de Markt samen met de heer 
Jan Jaartsveld en ondergetekende 
de oprichtingsakte van ons ‘Old 
Sillevold’! 
Hans ten Have overleed op 13 juni 
2018 in zijn geliefde Silvolde. Hij 
was een Silvoldenaar pur sang, ge-
paard gaande met een licht verho-
len afkeer van o.a. Terborg, maar ik 
geloof niet dat hij daarmee onze 
buurtplaats duidelijk aanwijsbare 
schade berokkend heeft… 
 
Bernard Dorrestijn 

                        t Olde Marktplein 
       Dat olde Marktplein, uut mien kindertied 
       Dat beeld vergéét ik nooit, dat wordt ik nooit meer kwiet 
       De olde bomen en de kinderköpkes, schots en scheef 
       Wat was ‘t mooi, dat pleintje, en wat jammer dat t’r niks van bleef! 
       De praothoek, op ‘t Marktplein was ‘s aoves erg in trek 
       ‘t Voetbal, ‘s zondagsmiddags, was meestal ‘t gesprek 
       Had Zillevold gewonnen, dan ston vaak ‘t Marktplein zwat 
       Maor heel wat minder kwam, as zwat-wit verloren had. 
       Met de kermis, kwam de ruumte vaak aardig in de knel 
       Naost Ropers’ vaste pleetsken veur zien mooie carroussel 
       Ook op marktdag was t’r druk, dan trof zich jong en old 
       Dan klopte hier destieds recht ’t hart van Zillevold. 
       De muziektent ston verlaoten, de grootste tied van ’t jaor 
       Maor was niet weg te denken uut ’t nostalgisch décor 
       Net zo min as ook de olde pomp in ’d Achterklep 
       Ik bun bes bli’j da’k daorvan nog ’n olde ansich heb! 
 
       Redactie Vastelaovendpost - Silvolde 800 jaar, 1988 



8  

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
Geboren in Emmen als zoon van 
Thomas van der Lee en Frederika 
Venneman verhuisde hij in 1937 
naar Breedenbroek waar zijn vader 
in het voorbeeld Tuindersbedrijf 
veel Achterhoekers de fijne kneep-
jes van het tuindersvak leerde. 
Na de lagere school in Breeden-
broek, de Ulo in Ulft en een jaar 
naar de MTS in Arnhem besloot hij 
het onderwijs in te gaan en slaagde 
in 1954 aan de Kweek in Doetin-
chem en kreeg meteen een baan 
aan de Mariaschool in Ulft. In de 
avonduren ging hij nog Hoofdakte 
A en B halen en begon hij met de 
studie Wiskunde en later met Duits. 
Beide studies werden in zeer korte 
tijd succesvol afgerond.  
Voor de heer M. Mulder, net be-
noemd als hoofd van de Ulo in Sil-
volde, een goede reden om hem in 
1958 mee te nemen naar Silvolde. 
Intussen had hij Gré Kemperman 

leren kennen. Zij trouwden in 1960 
en gingen aan de Dr. Schaepmans-
traat wonen, waar Margit, Tom en 
Frits werden geboren. Begin 1970 
werd het huis aan de Terborgseweg 
aangekocht en na de verbouwing 
door een aannemer, ging de handi-
ge en zeer precieze Theo zelf aan 
de slag als elektricien, timmerman 
en loodgieter. 
In 1968 ging de Mammoetwet in 
en werd de Ulo omgedoopt tot de 
Pastoor Bluemersschool voor Ma-
vo. Dat betekende voor de toen 
aanwezige leraren met z.g. oude 
Hoofdakte feitelijk bevoegd wer-
den verklaard om alle vakken te 
geven behalve de vreemde talen, 
wiskunde, handelskennis en gym-
nastiek. Theo werd toen vooral 
schei- en natuurkunde leraar. Daar 
was hij niet altijd even gelukkig 
mee omdat hij naast zijn exacte 
kennis ook taalkundig zijn manne-
tje stond. Gelukkig kon hij dat op 
een andere manier laten zien o.a. 
bij de Foekepot. Hij trad daar veel-
vuldig op in de Buut en bracht daar 
samen met de Bielzen mooie lied-
jes met pittige teksten waarin de 
plaatselijke politici vaak op de kor-
rel werden genomen. Bovendien 

                       In Memoriam Theo van der Lee 
                            *29-06-1931    † 26- 09-2018 
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    was Theo zeer muzikaal. Hij zong, 
speelde gitaar en ook op zijn zelfge-
bouwde elektronische orgel kon hij 
goed uit de voeten. Menig jubileum 
of feest werd, al of niet vergezeld 
van medezangers, opgevrolijkt met 
mooie liedjes waarvan de tekst al-
tijd synchroon moest lopen met de 
melodie, anders was Theo niet te-
vreden.  
Omdat je in het onderwijs over 
nogal wat vakantiedagen kan be-
schikken trok het gezin er regelma-
tig met tent, travel-sleeper en later 
met de caravan op uit. Van deze 
tochten werden uitgebreide versla-
gen gemaakt, vergezeld van prachti-
ge foto’s of aangevuld met dia’s en 
korte filmpjes. Hier ontstond zijn 
grote hobby: het achter de compu-
ter bewerken en met nadere infor-
matie aanvullen van zijn opgeno-
men filmpjes. 
Aanvankelijk werd alleen Neder-
land en Europa verkend, maar toen 
hij met vervroegd pensioen mocht 
gaan ging de wereld echt voor hem 
en Gré open. Amerika, Canada, 
Afrika en Azië werden bezocht en 
natuurlijk werden daar bij thuis-
komst uitvoerige verslagen van ge-
maakt.  
Bij de wat kortere vakanties maak-
ten ze meestal gebruik van hun ou-
de Peugeot camper, waarop zeker 

de fietsen niet mochten ontbreken. 
Want bij mooi weer pakten ze altijd 
de fiets en zeker toen het lopen 
Theo wat moeilijker afging, zag je 
ze regelmatig door de Achterhoek-
se dreven trekken.  Theo in een 
flinke vaart voorop, met wat moeite 
gevolgd door Gré.  
Ook Old Sillevold ontdekte de 
filmpjes van Theo en al snel werd 
hem gevraagd of hij belangrijke ge-
beurtenissen in het dorp vast wilde 
leggen, maar vooral via interviews 
inwoners te laten vertellen over 
hun leven en werk. Samen met An-
nie Raben en later met Willie Wien-
dels werden mensen bezocht en 
van die opnames maakte Theo heel 
fraaie films die, vaak aangevuld met 
foto’s en teksten, op een CD wer-
den vastgelegd en onder grote be-
langstelling bij de soosavonden van 
de vereniging werden vertoond.  
Helaas hebben we op 1 oktober 
definitief afscheid moeten nemen 
van deze zeer begaafde en markan-
te man. Wij zullen hem blijven her-
denken als iemand die mede kleur 
heeft gegeven aan onze vereniging.  
Wij hopen dat Gré samen met haar 
kinderen en familie de kracht zal 
vinden om dit voor hen zo zware 
verlies een goede plaats te geven. 
Sterkte!!!  
Theo Koolenbrander 
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Geachte redactie, 
Wat een verrassing voor mij toen ik 
van mijn zus Annie Pastoors-
Jansen een boekje kreeg over dat 
vliegtuigongeluk uit 1943 met daar-
bij een verhaal over de brand van 
ons huis.  
Ik wist niet dat Silvolde een Heem-
kundige vereniging had maar ik ben 
er heel trots op. Het verrast mij 
telkens weer dat hier nog iemand 
ooit van Silvolde heeft gehoord, 
zo’n vliegtuigcrash kwam ook des-
tijds toch op de radio? 
Ik herinner het mij nog steeds, het 
gillen van de bemanning, we zaten 
in de kelder en mijn vader en zus 
Sophie renden naar buiten. Ik was 
te bang en bleef binnen. 
Annie ook, ze liet haar bord met 
erwtensoep over zich heen vallen 
waar ze blij om was want die lustte 
ze niet.  
Toen mijn vader terug kwam kon 
hij ons weinig vertellen ze konden 
er niet dichtbij komen. 
Ik denk dat heel Silvolde het vlieg-
tuig over hun huis dacht te horen 
komen. 
Interessant om Jan en Ben Belter-
man te zien vermelden, goede 
vrienden van mijn ouders.  

Jan was een vriend van mijn broer 
Bruno. Ben was destijds verliefd op 
mij, en als er een Hemel bestaat zal 
hij en zijn broer daar een mooi 
plaatsje krijgen, ze hebben gepro-
beerd die mensen te redden. 
En ik toen thuis kwam van kantoor 
die dag van de brand; het was ker-
mis en ik zou er met mijn gidsen 
staan om, ik weet niet meer wat, 
aan de man te brengen, stond er 
een politieman in de winkeldeur.  
Toen ik naar binnen wilde zei hij: 
‘Heb jij het aangestoken‘?  
Ik kon hem wel kelen. 
Ik las ook dat Chiel Kunst allang 
overleden was toen. 
Ik kan nog pagina’s vol schrijven, 
maar daar zit U niet op te wachten. 
Ik wil graag lid worden van Uw 
vereniging en Uw uitgave 2x per 
jaar ontvangen, als dat kan. U zou 
het naar Annie kunnen sturen? 
Succes met Uw interessante initia-
tief. 
Sorry voor het typen, ik kan niet  
goed meer schrijven.. 
 
 
 
 
 

            Een reactie op het Bulletin Voorjaar 2018 
                      Loes Schoenaker-Jansen, Badhoevedorp  
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Gerhardus Johannus  (Gradus) 
Jaartsveld  1829-1899  
gehuwd met Grada Wigggelder 

                I 
Johannes Gerhardus (Hannes) 
Jaartsveld  1864-1923   
gehuwd met Elisabeth Tangelder 

                 I 
Hubertus  Antonius Jaartsveld  
(Hub) 1899 – 1950       
gehuwd met Johanna Maria  
Bongers 

                 I 
Johannes Gerhardus Theodorus 
Jaartsveld (Jan) 1929-2013 
gehuwd met Elly Schreurs  

                 I 
Ellen Jaartsveld  1962  
gehuwd met Jan Willem Labree 
 
Silvolde telde in de jaren 1800-1848 
niet meer dan 175 gezinnen, waar-
van er 83 een ambacht uitvoerden. 
Tot één van deze ambachtslieden 
behoorde Carel Wiggelder, die 
stond ingeschreven als dagloner en 
stratenmaker. Hij werkte 10 uur per 
dag voor 10 á 12 stuivers, aan de 
toen in aanleg zijnde weg Doesburg 
- Doetinchem – Terborg.  Uit het 

huwelijk van Carel Wiggelder wer-
den 4 dochters geboren maar geen 
zoon die het vak zou kunnen 
voortzetten. 
Op 19 jarige leeftijd trad in 1848 de 
in Bergh geboren Gerhardus Jo-
hannes Jaartsveld (Gradus) als stra-
tenmaker in dienst bij Carel Wiggel-
der in Silvolde. Gradus Jaartsveld 
kwam in de kost bij de familie Wig-
gelder,  trouwde 8 jaar later, in 1856 
met de derde dochter van Carel 
Wiggelder en verbond zo zijn naam 
aan het bedrijf van zijn schoonva-
der. Het beheer over de te maken 
straatwerken kwam al vroeg in zijn 
handen. Toen Carel Wiggelder 
stierf in 1859 liet hij aan zijn 
schoonzoon een klein huisje, stra-
tenmakersgereedschappen, een kar 
en paard en de vakkennis na. Gra-
dus legde de grondslag voor het 
wegenbouwbedrijf Jaartsveld. 
In die tijd waren er op het platte-
land weinig verharde wegen. In de 
dorpen bestond de bestrating, als 
die er al was, uit veldkeien. Door 
het hobbelige oppervlak en de ge-
ringe hoeveelheden, raakte de veld-
kei uit en werd er gewerkt met de 

                    Wegenbouwbedrijf  Jaartsveld,  
                   5 generaties Jaartsveld (1848 - 2007) 

Ellen Labree-Jaartsveld  
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    veldovenklinker en de behakte na-
tuursteenkei. Jaartsveld legde niet 
alleen in de regio veel wegen aan, 
maar ook in Duitsland. Daar wer-
den veel behakte keien verwerkt, 
die zowel uit België als uit Duits-
land per schip werden aangevoerd 
tot Rees, Emmerik of Doesburg. 
Het was voordelig de  behakte kei-
en uit Duitsland te halen. Jaartsveld 
beperkte zich niet alleen tot het 
stratenmaken: in 1880 legde het 
bedrijf de tramlijn Doetinchem-
Terborg aan. 
In de gemeente Wisch probeerde 
men eind 19e eeuw een nieuwe ver-
hardingsmethode uit en besloot tot 
het aanleggen van de paaltjesweg 
van Terborg over Varsseveld naar 
de Aaltense grens. Hiervoor werd 
hout gekapt in de aangrenzende 
bossen, waarna het hout in bollen 
van 25 cm werd afgezaagd en paal-
tje voor paaltje kops gestraat met 
een breedte van 3.5 meter over een 
lengte van ongeveer 10 km. Deze 
verharding werd geen succes. In 
korte tijd vertoonden zich sporen 
en na enkele jaren inrotting. De 
sporen werden met grind opgevuld 
en men bleef maar vullen totdat de 
paaltjes waren verdwenen. 
De paaltjes verdwenen, maar de 
naam van de gemeente  Wisch ver-
scheen in alle boeken over de ge-

schiedenis van de wegenbouw. 
Het is nooit helemaal duidelijk ge-
worden in hoeverre Gradus Jaarts-
veld bij deze ‘paaltjesweg’ betrok-
ken was. Wel is bekend dat zijn 
zoon Hannes in 1919 een laag ba-
salt–steenslag aanbracht dat met 
een stoomwals werd ingewalst en 
dat Hub Jaartsveld op deze weg in 
1928 een oppervlaktebehandeling 
heeft uitgevoerd en in 1931 een 
proefvak koud-asfaltbeton 
(Colprovia) heeft aangebracht. 
Mijn vader heeft in 1973 de weg in 
zijn geheel  gereconstrueerd. Welke 
aanpassingen deze weg na 1973 
heeft ondergaan is mij niet bekend. 
Wat ik wil zeggen is: 
Hoe bijzonder het is te zien hoe in 
de loop der tijden verschillende 
verhardingsconstructies door één 
wegenbouwfamilie op een weg zijn 
toegepast. 
Gradus, getrouwd met Grada Wig-
gelder  had vier zonen,  waarvan er 
drie stratenmaker werden.  
Hendrikus Wilhelmus Jaartsveld 
vestigde zich in Lichtenvoorde, 
Alphons Matheas Jaartsveld ver-
trok naar Winterswijk en Johannus 
Gerhardus Jaartsveld (die Hannes 
werd genoemd) bleef in Silvolde en 
zette de zaak van zijn vader voort. 
Hannes beperkte zich in eerste in-
stantie tot het staatwerk van keien 
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    en klinkers en levering van steen-
slag en grind. Na de Eerste Wereld-
oorlog nam het verkeer in omvang 
toe en de bestaande wegen waren 
hier niet meer tegen bestand. Han-
nes kreeg steun van zijn zonen 
Hub, Jozef en Theo en er kwamen 
de eerste stoomwalsen, het bedrijf 
ging zich toeleggen op de gewalste 
wegen. De gewalste wegen eisten 
een oppervlaktebehandeling van 
teer of asfalt. Om de kwaliteit te 
verbeteren werden er allerlei proe-
ven met deklagen genomen.  In 
1922 gaf Rijkswaterstaat een op-
dracht aan Jaartsveld om voor het 
eerst een oppervlaktebehandeling 
van enige betekenis aan te brengen 
op de Rijksweg Westervoort-Duitse 
grens. 
Sindsdien legde men zich toe op de 
bereiding van warm-asfaltbeton, dat 
het wegdek van de toekomst bleek 
te worden. Omdat de vervoersaf-
stand van warm-asfaltbeton be-
perkt is en omdat kleinere stukken 
wegdek voor verharding met warm-
asphalt niet interessant waren,  nam 
Jaartsveld tevens het initiatief koud-
asfaltbeton te fabriceren, dat in 
kleine hoeveelheden over grote af-
standen vervoerd kon worden. 
In 1930 was Jaartsveld het eerste 
wegenbouwbedrijf die koud-
asfaltbeton (Colprovia) aan de 

markt bracht. Na een paar jaar zijn 
ze hiermee gestopt omdat het geen 
succes bleek. Als het veel regent 
dan werkt het niet goed. 
Inmiddels had Jaartsveld zich ook 
toegelegd op grondwerkzaamhe-
den, zoals de aanleg van het Twen-
te-Rijnkanaal tussen Eefde en Al-
men. Jaartsveld kon door oude 
contacten de grondstoffen nog 
steeds uit Duitsland betrekken. 
Toen de handelaren echter dermate 
sterk georganiseerd waren, dat dit 
niet meer mogelijk was, startte 
Jaartsveld in 1933 zelf een steen-
groeve in Visé België. 
Hub A. Jaartsveld begon als 14 jari-
ge jongen te werken als stratenma-
ker in opleiding in het bedrijf. In 
1923 overleed Hannes en werd het 
bedrijf voortgezet door de weduwe, 
Elisabeth Tangelder, met haar drie 
zoons. In 1927 werd Hub de op-
volger van Hannes en in 1940 ver-
anderde hij de naam van het bedrijf 
in Hub. Jaartsveld Wegenbouwbe-
drijf. Hub is begonnen met de 
bruinkoolontginning in Brunssum, 
Zuid-Limburg.  
Gedurende de Tweede Wereldoor-
log , toen de wegenbouw praktisch 
was lamgelegd, werd door hem in 
Zuid-Limburg bruinkool geëxploi-
teerd. Daarmee was hij naast de 
Staatsmijnen als enige particulier in 
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    de mijnbouw actief. Na de oorlog 
werd deze activiteit ondergebracht 
in een apart bedrijf: de NV Maat-
schappij tot exploitatie van delf-
stoffen die tot 1953 bleef bestaan. 

In 1940 heeft 
Hub Jaartsveld 
in opdracht van 
de Duitsers op 
Ypenburg 
gewerkt, de 
opdracht was 
het aanleggen 
van een 
vliegveld. Hub 
heeft ervoor 

gekozen hieraan 
mee te werken om er zo voor te 
zorgen dat zijn eigen personeel niet 
naar Duitsland zou worden 
gedeporteerd. In augustus 1940 
werd met het werk op het vliegveld 
Ypenburg begonnen, dat volgens 
opdracht met zes weken klaar 
behoorde te zijn. Volgens zeggen 
heeft mijn opa het werk met vele 
weken gesaboteerd en is hij 
uiteindelijk door de Duitsers 
weggestuurd. Vanwege het werken 
voor de Duitsers heeft Hub zich 
hier na de oorlog moeten 
verantwoorden en heeft hij  enige 
tijd geïnterneerd gezeten. Na deze 
maanden mocht hij zijn oude leven 
weer hervatten. 

Dit hele gebeuren heeft een grote 
impact gehad op de familie.  Het 
zou kunnen dat dit verdriet mede 
oorzaak is geweest van het 
plotselinge overlijden van Hub op 
zijn werk in 1950, op 51 jarige 
leeftijd. Maar wij weten hier verder 
niets meer van. 
Mijn vader, Jan Jaartsveld, studeer-
de op dat moment economie in 
Tilburg en stond op 21-jarige leef-
tijd voor de beslissing om door te 
gaan met zijn studie of te stoppen 
en de leiding van het wegenbouw-
bedrijf over te nemen. 
Hij koos ervoor zijn vader op te 
volgen, ondanks dat op dat mo-
ment het bedrijf er financieel niet 
rooskleurig voor stond. Mijn vader 
en moeder trouwden zeven jaar 
later in 1959 en vanaf dat moment 
tot aan zijn pensioen heeft het be-
drijf geen verlies meer geleden. 
Vanaf zijn aantreden in 1951 richt-
te mijn vader zich op de wegen-
bouw en breidde het bedrijf aan-
zienlijk uit. Jaartsveld kreeg ver-
schillende filialen. In Brunssum 
(Limburg), Steenbergen (Noord-
Brabant) en later in Kapelle 
(Zeeland). 
Jan Jaartsveld is altijd op zoek ge-
weest naar innovaties. Naast de 
wegenbouw hield Jan zich ook be-
zig met rioolinnovatie. De riolen in 

Hub Jaartsveld 
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    veel gemeenten werden steeds 
slechter. Ze compleet vervangen 
was onbetaalbaar. Daarom zijn me-
thodes ontwikkeld om riolen van 
binnenuit te herstellen of te renove-
ren. Hij huurde een ingenieur in en 
met andere bedrijven (Akzo) deden 
ze onderzoeken en namen ze proe-
ven. Uiteindelijk is dit bij een idee 
gebleven. 
De steeds innovatieve belangstel-
ling was aanleiding om zich inten-
sief bezig te houden met de reini-
ging van grond en afvalstoffen. De 
op fysische mineraalscheiding geba-
seerde reinigingstechniek vormde 
een onderdeel van de door de we-
genbouw aangenomen milieu- pro-
jecten in het kader van bodem-en 
grondwater sanering. In 1982 werd 
Jaartsveld Groen en Milieu opge-
richt met de bedoeling om de nieu-
we activiteiten daarin onder te 
brengen. Het jaar daarop werd in 
Steenbergen, Brabant, een voorma-
lig vlasfabriek gekocht. Er werden 
plannen ontwikkeld om op dit ter-
rein een reinigingsinstallatie te bou-
wen. Deze ging in 1987 van start 
met de verwerking van verontrei-
nigde afvalstoffen en verontreinig-
de grond. Het reinigingsbedrijf wat 
zeer succesvol was, werd eind 1992 
aan een Amerikaanse onderneming 
verkocht. 

In 1991 vier-
de mijn va-
der zijn 40-
jarig jubile-
um en nam 
hij afscheid 
als algemeen 
directeur. 
Het was es-
sentieel een 
geschikte 

opvolger te vinden. 
Niemand van de dochters toonde 
interesse in het wegenbouwbedrijf 
op het moment dat mijn vader met 
pensioen wilde. Mijn vader had ook 
altijd gezegd dat wij een studie 
mochten kiezen die wij zelf wilden 
doen, hij ging er helemaal niet van 
uit dat een dochter betrokken zou 
zijn bij het bedrijf, eigenlijk was het 
geen gespreksonderwerp. In een 
krantenartikel zei mijn vader dan 
ook, ik kan kiezen uit 14 miljoen 
geschikte Nederlanders. Achteraf 
heeft mijn vader een onverstandige 
keus gemaakt met het aannemen 
van zijn opvolger. Gebleken is dat 
zijn opvolger zijn eigen belang bo-
ven het bedrijfsbelang stelde en het 
bedrijf op het randje van de af-
grond heeft gebracht. Op 65-jarige 
leeftijd keerde mijn vader terug in 
het bedrijf om de schade te herstel-
len. 

Jan Jaartsveld 
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    Mijn vader is altijd directeur van 
het bedrijf geweest maar zijn broer 
en zus waren mede-eigenaren en 
zaten in de Raad van Commissaris-
sen. Toen de milieupoot, Groen en 
Milieu, gevestigd in Steenbergen, 
eind 1992 werd verkocht heeft mijn 
vader met de opbrengst, zijn broer 
en zus uitgekocht. Ten tijde van 
zijn pensioen werd mijn vader vol-
ledig eigenaar van het wegenbouw-
bedrijf. Hij kon een nieuwe Raad 
van Commissarissen samenstellen 
en dat werden zijn oudste dochter 
Aniek, Herman de echtgenoot van 
Charlotte en mijn man Jan Willem. 
Een eerste stap om zijn kinderen 
toch te betrekken bij het bedrijf. 
Toen bleek dat mijn vader een ver-
keerde keus had gemaakt bij het 
benoemen/aannemen van zijn op-
volger lagen alle opties open. 
Naarmate het afscheid van mijn 
vader dichterbij kwam, des te be-
langrijker leek hij het te vinden dat 
zijn kinderen betrokken werden bij 
het bedrijf. 
Mijn vader vroeg aan zijn drie 
dochters of er iemand interesse had 
in het eigenaarschap. Aniek en 
Charlotte gaven aan dat niet te wil-
len en ik wist het niet goed.  Jan 
Willem had duidelijk wel interesse, 
eerlijk is eerlijk, zonder hem was ik 
er nooit aan begonnen. Samen heb-

ben wij een drietal voorwaarden 
geformuleerd. Eén daarvan was dat 
het voor ons belangrijk was dat de 
nieuw aangenomen directeur, Tom 
Reijn, ook mede eigenaar zou wor-
den. Verder wilden wij dat Aniek 
en Charlotte geen bemoeienissen 
met het bedrijf zouden hebben. 
Wij kunnen het alle drie goed met 
elkaar vinden en dat wilde ik vooral 
zo houden. Het bedrijf mocht 
vooral onze onderlinge verhouding 
niet verstoren. Wij hebben meege-
maakt dat het wegenbouwbedrijf 
de relatie die mijn vader met zijn 
broer, zus en zwager had, niet ten 
goede is gekomen. Dit heeft voor 
spanningen gezorgd. De derde 
voorwaarde was dat mijn vader 
geen formele rol meer had in het 
bedrijf. Op de achtergrond is hij 
natuurlijk wel een belangrijke rol 
blijven spelen. 
Op 8 maart 1997, op internationale 
vrouwendag, zaten we bij de nota-
ris om de overdracht te tekenen. 
Die datum was toevallig, maar wel 
leuk, de 5e generatie Jaartsveld is 
een vrouw, wat best uniek is in de 
wegenbouwwereld.  
In 1997 werden Tom Reijn en ik 
eigenaar van Jaartsveld Holding 
BV in Silvolde. Tom werd, na al 
eerder een kleine tien jaar aan het 
bedrijf verbonden te zijn geweest, 
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    in 1995 algemeen directeur, om 
vervolgens in 1997 mede-eigenaar 
te worden. Zo is de familie Jaarts-
veld over drie eeuwen verdeeld, 
meer dan 150 jaar eigenaar van het 
Silvoldse wegenbouwbedrijf ge-
weest. 
Op het moment van onze overna-
me ging het financieel gezien, niet 
goed met het bedrijf. Er zat geen 
vet op de botten. Gelukkig zijn on-
ze eerste jaren aardig verlopen. We 
hebben uitgebreid het 150-jarig be-
staan van het bedrijf met alle mede-
werkers en hun partners in Lim-
burg gevierd.  
Anno 2005 opereerde 
Jaartsveld Wegenbouw 
B.V. vanuit 5 vestigin-
gen: Silvolde, Twello, 
Rosmalen, Steenbergen 
en Kapelle. Jaartsveld 
was actief in de volgen-
de vakgebieden: 
Wegenbouw (allerlei 
soorten verhardingen), 
grondwerken, riolering, 
bodemsaneringen, wa-
terbouw, inrichten mili-
eustraten, tijdelijke ver-
keersvoorzieningen tij-
dens uitvoering van in-
frastructurele werken en 
hergebruik van grond-
stoffen. 

Mede door de bouwfraude, de eco-
nomische recessie, het tijdelijk weg-
vallen van directeur Tom Reijn 
door een hartinfarct en vervolgens 
het onverwachte overlijden van 
Bennie Bonhof, de bedrijfsleider, 
was het moeilijk overleven. 
Uiteindelijk is het bedrijf verkocht 
aan Arie Struyk, directeur-eigenaar 
van Van den Herik-groep uit Slie-
drecht. 
17 juni 2013, vier maanden na het 
overlijden van mijn vader, ging het 
bedrijf failliet. Gelukkig heeft mijn 
vader dat niet meer meegekregen. 
 

 
Ellen Labree-Jaartsveld en Elly Jaartsveld-
Schreurs bij Old Sillevold, tijdens hun presenta-
tie over het Wegenbouwbedrijf Jaartsveld, op 
woensdag 24 oktober 2018. 
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André Tangelder bij de onthulling van het informatiebord ‘De Heerlijkheid Lichtenberg’ aan de Lang Dijk in de Lichtenberg, vrijd
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 André Tangelder bij de onthulling van het informatiebord ‘De Heerlijkheid Lichtenberg’ aan de Lang Dijk in de Lichtenberg, vrijdag 31 augustus 2018. 
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Schutterij Willem Tell verraste ons 
in 2012 met de uitgave van het Ju-
bileum-foto-boek ‘Willem Tell 
door de eeuwen heen’. De honder-
den foto’s en commentaren geven 
een prachtig beeld van meer dan 
een eeuw dorps- en schuttersleven 
in Silvolde. 
Op pagina 268 prijkt een foto – 
ontvangen van Hidde Fischer – van 
een praalwagen en enkele leden van 
Willem Tell, met als onderschrift: 
‘Een optreden in de Houtkamphal-

len te Doetinchem in 1959. De re-
den van dit optreden is onbekend’. 
Vanaf het moment dat ik die foto 
en tekst zag dacht ik er al over om 
dit vraagteken van een antwoord te 
voorzien; eerst nu komt het er dan 
eindelijk eens van. 
Landbouwjongerenorganisaties 
in de vóór- en na oorlogsjaren 
Als we ons tot provincie Gelder-
land beperken dan waren dat in die 
tijd: 
* de BOG, de Bond van Oude 

Samenwerking Christelijke jonge boeren Silvolde en  
Willem Tell Silvolde in 1958 
Bernard  Dorrestijn 
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    Leerlingen in Gelderland, de oud- 
leerlingen van de algemene Land-
bouwscholen, later opgegaan in 
Jong Gelre. 
* de JBTB, de Jonge Boeren en 
Tuindersbond, oud-leerlingen van 
de katholieke  Landbouwscholen, 
later opgegaan in de KPJ. 
* de CJBTB, de oud-leerlingen van 
de christelijke landbouwscholen, 
later opgegaan in de CPJ. 
De CJBTB was de kleinste van de 
drie (landelijk circa 500 plaatselijke 
afdelingen) en werkte nauw samen 
met de meisjes uit hetzelfde milieu, 
in de eerste jaren nog verenigd in 
de CBPB (Chr. Boerinnen Boeren-
dochters en andere Plattelands-
vrouwen en Meisjes in Nederland). 
De afdeling Silvolde-Gendringen 
van de CJBTB telde omstreeks 
1958 niet veel meer dan tien leden. 
Luc Barink was voorzitter, Gerrit te 
Grotenhuis secretaris en Bernard 
Dorrestijn penningmeester. 
Bondsdag CJBTB op donderdag 
8 mei 1958 in de Markthal te 
Doetinchem. 
De Ned. CJBTB hield elk jaar een 
landelijke Bondsdag in een van de 
provincies. In 1958 werd dit evene-
ment op donderdag 8 mei in de 
Markthal te Doetinchem gehouden. 
Die ochtend togen ongeveer dui-
zend jongelui uit alle oorden van  

’t land naar Doetinchem. 
De organisatie van de dag was in 
handen van het hoofdbestuur, geas-
sisteerd door een aantal bestuursle-
den van de afdelingen in de Achter-
hoek. Zowel ’s morgens als ’s mid-
dags was er een spreker te beluiste-
ren en vrolijkten de Huzaren van 
Bordeel de dag op met hun muzi-
kaal kunnen en was er veel samen-
zang. 
Een speciaal onderdeel in de mid-
dagbijeenkomst was het optreden 
van de Achterhoekse afdelingen. 
Het hoofdbestuur had ons ge-
vraagd het een of ander historisch 
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    of folkloristisch facet van de Ach-
terhoek naar voren te brengen.  
Wij kwamen op ’t idee de vaandel-
zwaaiers van Willem Tell om mede-
werking te vragen. En ze zegden 
ons toe die middag met zes man 
een optreden te willen verzorgen! 
Prijs f 80.--. Dat was eigenlijk veel 
te weinig, want de mannen moesten 
er immers een halve snipperdag 
voor nemem! Ons hoofdbestuur 
stelde zich garant voor de betaling. 
Schutterij Willem Tell en het 
vaandelzwaaien 
Voor de volledigheid even een paar 
alinea’s over het schutterswezen en 
Willem Tell te Silvolde.  
De schutterijen dateren al vanaf  de 
Middeleeuwen. Ze bestonden uit 
semi-militaire eenheden ter be-
scherming (beschutting) van de be-
volking. In de zuidelijke gewesten 
kenmerkten ze zich door een sterke 
band met de R.K. kerk. In de loop 
der tijden verloren ze al meer hun 
aanvankelijke status en belandden 
ze meer en meer in de folkloristi-
sche sfeer. De geweren bleven aan-
wezig ten gerieve van allerlei schiet-
wedstrijden, o.a. bij het vogelschie-
ten, en de vaandels kregen een 
functie bij de exercities en het ven-
delen (vaandelzwaaien). 
Wat Silvolde betreft bestaan er en-
kele aanwijzingen van vroegere 

schutterijen; onze tegenwoordige 
Schutterij Willem Tell dateert van 
11 september 1898. De naam Wil-
lem Tell refereert aan de Zwitser 
Willem Tell, die het in 1307 pres-
teerde om van grote afstand een 
appel van het hoofd van zijn zoon-
tje te schieten! 
Willem Tell organiseert elk jaar 
rond 22 september (naamdag St. 
Mauritius) de Silvoldse kermis, een 
feest met velerlei attracties. 
De tegenwoordige schutterij hou-
den er diverse vaandels op na, o.a. 
een aantal waarmee meerdere per-
sonen gelijktijdig een vlaggenspel 
opvoeren. De vendeliers brengen 
daarmee – wanneer daartoe aanlei-
ding is – een zogenaamde 
‘vaandelhulde’ aan personen of in-
stellingen en/of evenementen. 
Willem Tell bezit ook al sinds jaar 
en dag een groep vendeliers. Zie 
voor de diepere betekenis van het 
vaandelzwaaien het artikel 
‘Schutterij Willem Tell en Het 
vaandelzwaaien’ in dit Bulletin. 
De Markthal of Houtkamphal te 
Doetinchem 
Het marktgebeuren te Doetinchem 
stamt uit circa 1880, met een maan-
delijkse rundermarkt, nadien twee-
wekelijks, weer later aangevuld met 
een biggen- en varkensmarkt. Pas 
na de Tweede Wereldoorlog werd 
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    er elke dinsdag markt gehouden. 
Voor het vermarkten van de big-
gen, schapen en geiten werd in 
1957 op de Houtkamp een grote 
markthal opgetrokken. De grote 
rondboogspanten kwamen natuur-
lijk van de NEMAHO, het Doetin-
chemse spantenbedrijf met wereld-
faam! Al snel werden er ook allerlei 
andere evenementen gehouden, o.a. 
op 8 mei 1958 de Bondsdag van de 
CJBTB. 
Omreden de MKZ-crisis werd be-
gin jaren ’90 het veevervoer stopge-
zet, hetgeen het definitieve einde 
van de veemarkt inluidde.  
De Markthal bleef nog tot 2008 
intact, maar toen viel zij ook om. 
Praalwagen met de Nederlandse 
Maagd en de Nederlandse 
Leeuw enz. 
We konden de mannen van Willem 
Tell natuurlijk niet alleen het veld 
(Markthal) insturen. We kwamen 

op ’t idee om een praalwagen op te 
tuigen met de Nederlandse Maagd  
en de Nederlandse Leeuw. Voor de 
eerste vonden we Willemien Luiten 
uit Breedenbroek bereid om als 
zodanig op onze wagen te poseren, 
de tweede voerden we in boardkar-
ton uit. Riek  te Grotenhuis en Rina 
Dorrestijn assisteerden Willemien 
Luiten bij de kostuumkeuze. 
Woensdag 7 mei toverden we bij de 
voorzitter Luc Barink zijn mooie 
platte wagen tot een echte praalwa-
gen om, met groene graszoden, 
mooie bloemen en de Hollandse 
driekleur erop. 
Jan Vink was knecht bij Hendrik 
Veldhorst en hij mocht op 8 mei 
van de boer het paard Osmona 
meebrengen om de praalwagen vice 
versa naar Doetinchem te vervoe-
ren en door de Markthal te leiden! 
Het blijft bijzonder dat Veldhorst 
zijn driftige Gelderse merrie aan 

ons mee durfde 
geven! Maar 
Jan Vink was 
een eersteklas 
paardeman als 
geen ander! En 
dat wist Hen-
drik heel goed; 
denkelijk heeft 
hij daarom toe-
gestemd! 
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Het geuzenvendel (1) op den thuismars  
 

Zij kwamen na jaren uit Brabant weerom. 
Met vliegend vaandel en slaande trom, 
En zagen de zon bij het zinken, 
Op ’t duin van het Vaderland blinken. 
Zó rukken zij voort – ’t Is de zee die hen trekt. 
Maar ginds, waar ’t gras hun gevallenen dekt, 
Is ’t of  hun een ‘halt’ wordt geboden, 
En houden zij rust bij de doden. 
‘Komt slaat de trommel en steekt de trompet! 
Maar langzaam en statig, als zij ’t een gebed. 
En treed met ons vaandel naar voren:, 
Zij zullen het Prinsenlied (2) horen’. 

 Zij zongen het saam om de heuvel geschaard, 
 Met de hand aan de hoed, met de hand aan het zwaard. 
 En plechtig, ver in het ronde, 
 Klonk ’t lied van Aldegonde (3). 

        Toen sprak nog de hopman een: ‘Broeders, Goenacht!’ 
        En ’t vendel trok voort; aan de kim als een wacht, 
        Verhieven Hollands duinen, 
        In ’t avondrood hun kruinen. 

Dit optreden met de praalwagen en de vaandelzwaaiers van Willem Tell  
hadden we ingepast in het voordragen en uitspelen van het gedicht  
van F.L. Hemkes: ‘Het geuzenvendel op den thuismars’. (1882) 

1)  De legers voerden altijd een door een vaandeldrager gedragen banier (vlag/
vendel )mee in de strijd. Naar dit vaandel/vendel werden legeronderdelen ook 
wel als ‘vendel’ betiteld. 
(2) en (3) het Wilhelmus; vermoedelijke dichter: Marnix van St. Aldegonde. 
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    Het is niet zeker of Hemkes in dit 
gedicht een echte of een gefingeer-
de mars beschreven heeft. 
Er is wel gedacht aan de thuismars 
van prins Maurits na de Slag bij 
Nieuwpoort (bij Duinkerken) in 

1600, maar de prins hield er al een 
geordend leger op na, niet een geu-
zenvendel. De thuiskomst via Bra-
bant zou wel kunnen kloppen, 
alsook het brengen van het eresa-
luut aan de gevallen kameraden. 

   Bladzijde 41 uit de Bondsdaggids 1958 
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    Optreden CJBTB Silvolde-
Gendringen en Willem Tell in de 
Markthal te Doetinchem. 
Omdat in het gedicht sprake is van 
het geuzenvendel en van een vaan-
del dachten we dat we wel een ver-
band met het vaandelzwaaien van 
de Silvoldse vendeliers mochten 
leggen. De toeschouwers en de ju-
ryleden mochten dat in 1958 be-
oordelen, en de lezers van deze bij-
drage mogen dat nu – zestig jaar 
later – alsnog doen… 
Toen de CJBTB Silvolde-
Gendringen aan de beurt was 
kwam Jan Vink met Osmona en de 
praalwagen de Markthal binnen, 
met de Nederlandse Maagd op de 
wagen en ernaast en er achter de 
zes vendeliers van Willem Tell en 
de vijf Silvoldse geuzen, in werkkle-
ding en met hoed op het hoofd: 
Luc en Joop Barink, Gerrit te Gro-
tenhuis, Bennie Colenbrander en 
Klaas Breunissen. 
We stopten voor het erepodium, 
waarna de vendeliers het hoogte-
punt van ons optreden naar voren 
brachten: de vaandelhulde voor de 
jury, het hoofdbestuur en alle aan-
wezigen. 
Hierna zongen de vijf ‘geuzen’ het 
Wilhelmus en droeg mijn persoon 
het gedicht van Hemkes voor. 
En daarna verliet de de Nederland-

se Maagd op 8 mei 1958, vergezeld 
van de ‘geuzen’van de CJBTB en 
de vendeliers van Willem Tell, de 
Bondsdag van de CJBTB in de 
Markthal te Doetinchem… 
De jury beoordeelde ons optreden 
als prijzenswaardig, maar net niet 
prijswaardig... 
 
Inmiddels is het 2018.  
De CJBTB Silvolde-Gendringen is 
al lang ter ziele; de Schutterij Wil-
lem Tell bruist daarentegen nog  
van leven. 
 
Met dank aan: 
Theo en Wim Tangelder, Theo 
Koolenbrander, Ton Terhorst, An-
ton Westerveld en Wim Wijsman. 
 
 
 
 
 
 
 
Foto op de volgende pagina: 
De CJBTB Silvolde-Gendringen en 
de Schutterij Willem Tell, Silvolde, 
buiten de Markthal te Doetinchem, 
tijdens de Bondsdag van de CJBTB 
op donderdag 8 mei 1958.    
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1.Willemien Luiten 
2. Klaas Breunissen 
3. Bernard Dorrestijn 
4. Gerrit te Grotenhuis 
5. Ben Striekwold 
6. Jan Vink met Osmona 
 

7. Gert Löwenthal 
8. Ben Bourgondiën 
9. Luc Barink 
10. Bennie Colenbrander 
11. Joop Barink 
12. Wim Liebrand 
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Vendelhulde uitgelegd, van een 
strijd tussen goed en kwaad. 
Er zijn folkloristen geweest, die in 
VENDELDEMOSTRATIES van 
de schuttersverenigingen en gilden 
niets anders zagen dan louter eer-
betoon aan de pastoor, burgemees-
ter, enz. 
Sommigen beweren ook dat het 
ontstaan van dit IMPOSANTE 
VLAGVERTOON te zoeken is in 
de Middeleeuwse meigilden of oud-
germaanse bloedsbroederschappen 
en menen magische kracht in de 
oorsprong van het vendelen te 
moeten zoeken. Mocht dit al zo 
zijn, de betekenis van het vendelen, 
zoals dit thans geschiedt (en met 
name door de Vendeliers van de 
Schuttersvereniging ‘Willem-Tell’ te 
Silvolde) heeft een geheel andere 
intentie. De VENDELHULDE 
zelf wordt hier een gebed en strijd 
genoemd, terwijl de vendeliers van 
een gilde er steeds aan worden her-
innerd, dat men met GEWIJDE 
vaandels vendelt. 
 
Interessant en dienstig zal het dan 
zijn hieronder de betekenis van dit  
steeds weer boeiende vendelen 
weer te geven: 
Eerste ronde: Hierbij wordt tot de 

vendeliers gesproken. 
1. Het rondzwaaien boven het 
hoofd betekent: Stoere vendelier, 
houdt je kloek en sterk in de strijd,           
die komen gaat. 
2. Als het vendel wordt rondge-
gooid in de hals betekent dit: Weer 
je geducht al zal dit ook je hoofd 
moeten kosten. 
3. Het vendel draait om de lende-
nen: Geef aan dit werk je kracht, je 
lichaam, desnoods je leven. 
4. Het vendel draait om de knieën: 
Houdt je leden lenig, en kunt ook 
knielen. 
5. Het vendel zwaait om de enkels: 
Laat het vendel steeds draaien, 
maar zorg ervoor dat ze steeds 
schoon en rein blijft, zoals de lelie, 
het symbool hiervan. 
(De vendelier mag nimmer met het 
vaandel de grond raken) 
 
Tweede ronde: De vlag begint weer 
boven het hoofd. Na enkele slagen, 
die een kort gebed vormen, wordt 
dan de strijd tussen goed en kwaad, 
tussen God en de duivel uitge-
beeld. 
6. Het vendel wordt boven het 
hoofd rondgegooid in de hand: 
Patroon van het Gilde, U wil ik 
verheerlijken, en ik wil al het moge-

Schutterij Willem Tell en het vaandelzwaaien 
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    lijke doen, want hoog zijt gij verhe-
ven. 
7. Als de knop in de hals wordt ge-
legd, en het gezicht schuin op-
waarts is gericht: Ik zie naar de He-
mel, O Heer , want U wil ik ver-
heerlijken. 
8. Nu begint het vendel schuin over 
de schouder te draaien, de vijand 
komt. 
9. In machtige slagen wordt het 
vendel achter de rug doorgehaald: 
Van alle kanten word ik nu aange-
vallen. 
10. Het vendel wordt achter de 
knieën doorgehaald: De vijand pro-
beert me op de knieën te krijgen. 
11. Het vendel draait achter de en-
kels door: De vijand drukt me diep 
terneer. 
12. Het vendel draait nu achter en 
vervolgens om één been, knie en 
enkel: Maar ik zal me staande hou-
den, al is het maar op een been. 
13. Het vendel wordt vastgeklemd 
in de knieholte: Ik maak mijn han-
den vrij en ga voor niets opzij. 
14. Het vendel balanceert op de 
voet, bijna liet ik de vlag vallen, 
maar mijn voet kon haar nog net 
grijpen. 
15. De vendelier treedt over het 
vendel: De vijand probeert haar af 
te nemen. 
16. De vendelier treedt weer over 

het vendel en werpt haar omhoog: 
De vijand sloeg bijna het vendel 
weg, maar ik kon ze nog juist grij-
pen.   
 
Derde ronde: Weer gaat het vendel, 
boven het hoofd, bijna overmoedig 
staat men in zijn strijd tegen het 
kwaad. Maar ook dra wordt de 
strijd wanhopig, zodat het gebed 
om hulp tot de patroonheilige be-
gint, om dan te eindigen in de over-
winning van het GOEDE op het 
KWADE, met de hulp uit de He-
mel. 
17. Overmoedig gooit de vendelier 
het vendel over het hoofd: Nooit 
zal hij wijken, hoe het ook moge 
gaan. Ik zal blijven strijden, zolang 
ik leef. 
18. De slagen worden steeds zwaar-
der en moeilijker, het vendel wordt 
om de lendenen gezwaaid en weer 
opgevangen, de strijd wordt nog 
zwaarder. 
19. Het vendel wordt rond de beide 
benen gedraaid, al zwaarder wordt 
de strijd, ik heb hulp nodig. 
20. Het vendel draait om ieder been 
afzonderlijk, de strijd wordt hope-
loos, ik val van vermoeidheid haast 
terneer. 
21. Nu volgt de knieslag, het ven-
delen wordt een smeekgebed: Pa-
troonheilige help mij, sta mij  bij,  
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    ik kan haast niet meer, ik wil mijn 
leven geven. 
22. De vendelier valt op de knieën: 
Mijn Heer en mijn God, geef mij 
uw Zegen en kracht. 
23. De vendelier staat rechtop, het 
vendel wordt om de lenden ge-
draaid, ten teken der overwinning 
en van grote blijschap: God en Pa-
troonheilige, met Uw steun heb ik 
overwonnen. 
24. Het vendel wordt opgerold. De 
strijd is gestreden. Het werk is ge-
daan. De zege is ons. 
 
N.B. 
Wanneer de VENDELHULDE 
een dodenherdenking betreft, dan 
begint bij no: 22 de verandering en 
wordt hieraan toegevoegd:  
Op de knieën zit ik voor U, maar 
niet mijn wil, maar Uw wil ge-
schiedde. Moge het vendel dan 
mijn lichaam bedekken, waarvoor 
ik, mijn leven geef. Langzaam uit-
vendelend valt dan het vendel. 
Daarna volgt het Wilhelmus. 
 
HERKOMST en ONSTAAN van 
het VENDELZWAAIEN. 
Tot slot moge ik U mijn mening 
weergeven over het ontstaan en 
herkomst van het vendelzwaaien. 
Men dient dan onderscheid te ma-
ken tussen KLASSIEK en ACRO-

BATISCH vendelen, dit laatste ook 
wel solo-vendelen genoemd. 
Klassiek vendelen: als de landvorst 
de schutters der diversen steden 
opriep ter heirbaan, dienden zij 
zich op een centrale plaats te verza-
melen, elke schuttersgroep voerde 
zijn eigen vaandel en vendels mee. 
Het is wel zeker dat bij aankomst 
de vendels neigden voor overhe-
den, stedelijke overheden en lands-
vorst, bij wie de schutters zich voor 
present meldden. 
Het komt mij waarschijnlijk voor 
dat dit uit het neigen en zwaaien 
dier vendels het huidige vendelen is 
voortgekomen, temeer omdat nu 
alleen maar gevendeld mag worden 
wanneer de schutterskoning tegen-
woordig is. 
Acrobatisch vendelen: zoals in 
oeroude tijden werden tijdens de 
krijgsverrichtingen de vendels van 
het leger en zijn onderdelen meege-
voerd. 
DEZE VENDELS MOCHTEN 
NIMMER TER AARDE ZIJ-
GEN, zij mochten de grond niet 
raken. De drager, al werd hij ook 
gewond, diende te zorgen dat het 
vendel steeds boven de hoofden 
der strijders zichtbaar bleef. Was 
de drager dodelijk gewond, dan 
moest een makker het vaandel 
overnemen, dit vaandel werd dan 
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ook ten kostte van alles tot het 
laatst verdedigd. 
Als men het acrobatisch vendelen 
van tegenwoordig beziet (wat 
slechts door een groep van 2 of 3 
mannen wordt gedaan) kan men 
zich voorstellen hoe een vendelier, 
gewond zich kronkelt en wentelt 
om toch het vendel hoog te hou-
den. In Zwitserland wordt het ven-
del nog hoog in de lucht geworpen 
om daarna handig weer te worden 
opgevangen. Wellicht overgedragen 
van het vendel door een dodelijke  

 
gewonde aan zijn strijdmakker(s). 
 
W.B. Striekwold, voorz.van Schut-
tersver. Willem-Tell te Silvolde. 
 
J.B. Berendsen, secr. Schuttersgil-
den en ver. Kring Gendringen    
 
Naar gegevens van de voorzitter 
v.d. Federatie van Gelderse schut-
tersgilden, Baron Sloet tot Everloo. 
 
 
 

Optreden van de vendeliers van de Schuttersvereniging Willem Tell bij 
het Zorgcentrum Schuylenburgh tijdens de Silvoldse kermis  
dd: 15-09-2018   
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Sinds 1865 woonde er geen huisarts  
meer in Silvolde. De kerkvoogdij 
van de NH gemeente trachtte hier-
in verbetering aan te brengen door 
het aanbieden van woonruimte.  
De heren kerkvoogden kochten in 
1899 het afgebrande huis van 
klompenmaker Gradus Leijen en 
bouwden op die plek het dokters-
huis ‘Vredenburgh’. 
Het plan lukte en in februari 1900 
kwam de heer Pieter Beijers naar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Silvolde en na hem volgden Marti-

nus Hubertus Bingen in oktober 

1906, Joseph Ris in oktober 1919 

en Heimerich Henricus Josephus 

Bisterbosch in 1950. 

In 1958 verhuisde H.H.J. Bister-

bosch (1922-1988) naar de Ter-

borgseweg 32 waarna zijn zoon 

Coen in 1985 de praktijk overnam 

en zich later vestigde in de Huisart-

senpraktijk aan de Nolenstraat. 

Op 1 april 2018 beëindigt Coen 

118 jaar huisartsen in Silvolde  
André Tangelder 

     Dokterswoning Ulftseweg 38 Silvolde 
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    Bisterbosch (1954) zijn werk.  

Uit Monumentengids Wisch, 2003: 

‘De dokterswoning is gebouwd 

naar een ontwerp van H. Susel-

beek. De aan de linkerzijde aange-

bouwde ‘motorbergplaats’/garage 

is een ontwerp uit 1923 van B. 

Koenders. Naar deze garage toe 

ligt een lange inrit met klinkerbe-

strating. Achter het pand ligt een 

diepe tuin. Tegen de achtergevel 

ligt een fraaie houten serre, die is 

samengesteld uit een stijl- en regel-

werk met een borstwering. Binnen 

in het pand zijn nog elementen uit 

de bouwtijd, onderdelen toege-

voegd zoals: tegelvloeren met fi-

guurtegels in de gang, een schouw 

en wandkasten in de keuken en 

stucplafonds met lijstwerk en rozet-

ten in de vertrekken’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baby Louise Bingen (geb. 
1907) met haar oma’s:  
links Agnes Bingen-Hovens,  
rechts Maria Hubertina Te-
vonderen-Spits.   
 
 

 
 
 

 

Foto Ulftseweg, tegenover Ulftseweg 38  
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Activiteitenkalender 2018-2019 

Jaar 2018 
Zaterdag 8 september: Open Monumen-
tendag thema “In Europa’’.    
Woensdag 24 oktober: 
Om 19.30 uur Grandcafé ‘De Buurman’ 
Silvolde. 
Lezing: door  Ellen Labree-Jaartsveld en Jan 
Willem Labree over 
Wegenbouwbedrijf Jaartsveld 
Dinsdag 13 november: 
Om 19.30 uur  Zorgcentrum ‘De 
Schuylenburgh’, Silvolde. 
Lezing: door Jan Hofstad en Joop Kraan 
Mijn jongensjaren op en rond de boerderij. 
 
Jaar 2019 
Maandag 14 januari: 
Om 19.30 uur Grandcafé ‘De Buurman’ 
Silvolde. 
Lezing: Een avond met Bernard Dorrestijn 
over de Heerlijkheid Lichtenberg; de kaart 
van 1715–1716 
Donderdag 14 februari: 
Om 19.30 uur  Zorgcentrum ‘De 
Schuylenburgh’, Silvolde. 
Jaarvergadering met lezing: door Liesbeth 
Bisterbosch over ’De Silvoldse zon– en ster-
renhemel in 2019 en in de toekomst’. 
Woensdag 20 maart: 
Om 19.30 uur Grandcafé ‘De Buurman’   
Lezing over kasteel Wisch. 
Door Aggie Daniëls 
Dinsdag 4 juni : Zomeractiviteit 
  



                                                                   

Frank’s  
Barbershop Haarmode 

Maurits Heebink 
Tuinbeheer 

Grand Café 
De Buurman 

 
Paul Klomberg 

Assurantiën 

 
Winkelhorst Ledermode 

Rijnlandhaven Makelaardij 
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Creatie en Communicatie 



Losse nummers € 3,50 per stuk  
             www.oldsillevold.nl   
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Monument Bontebrug, onthuld zaterdag 13 oktober 2018  


