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VAN DE VOORZITTER 

 

Zoals u aan de datum al kunt zien was ik deze keer 

weer te laat met het inleveren van de kopij. 

Dit is wel in overleg met onze redactie gedaan, want 

vandaag is de laatste bespreking over de uitgifte van 

de Kadastrale Atlas tot 1832, en we wilden het 

laatste nieuws hierover nog opnemen. 

 

Na veel besprekingen met de Stichting Kadastrale 

Atlas zijn we toch tot overeenstemming gekomen 

over de uitgifte van dit prachtige boekwerk. In deze 

Kroezeboom wordt u uitgebreid geïnformeerd over 

deze atlas. 

We zijn er in geslaagd om ook het werk van onze 

heer Frits Toevank, expert op dat gebied, 

gedeeltelijk in het boek op te nemen en samen met 

ons lid Jan Oonk, en de archivaris de heer Molenaar 

is er een aardig stuk “Old Reurle” inbreng in deze 

uitgifte. 

 

De oude werktuigen zijn onder dak, 

geïnventariseerd, opgesteld en omschreven, 

compleet met oude foto’s, een looproute en een 

afzetting. Het was een hele klus dit allemaal voor 

elkaar te krijgen, en hiervoor nogmaals dank aan de 

leden die hieraan hebben meegewerkt. 

De plannen om op 7 april met “ Kom in de kas” de 

opening te doen, en alle leden uit te nodigen voor 

een bezoek aan de Cactus Oase van der Meer aan de 

Jongermanssteeg, en daar de expositie te bekijken 

ging vanwege de MKZ niet door. We houden nog 

een keer open huis en u krijgt hiervoor allemaal een 

persoonlijke uitnodiging om e.a. te bekijken. 

Van mevr. H. Bolt uit Ruurlo kregen wij een tele-

foontje dat ze bij haar dochter in Laren op de boer-

derij van mevr. Vrielink-Lammertink, Broeksdijk 25 

aan het opruimen waren. 

Niet vanwege de MKZ, maar gewoon oude spullen, 

die op te halen waren. Dit is inmiddels gebeurd en 

we hebben aan onze collectie weer een paar mooie 

houten eggen, een zeise, een zich en nog wat oud 

gereedschap kunnen toevoegen. Hartelijke dank 

hiervoor. 

 

De omslag van de laatste Kroezeboom is voor een 

gedeelte van zeer slechte (druk)kwaliteit. Excuus 

hiervoor, en we vinden het heel erg om excuses aan 

te moeten aanbieden voor geklungel van een ander. 

Vakmanschap is meesterschap is niet alleen van 

toepassing op bierbrouwers. 

 

Ruurlo, 9 mei 2001,  Martin Kok. 

 

 

VAN HET SECRETARIAAT………. 

 

Uw secretaris heeft deze keer niet veel te vertellen 

behalve dat we erg druk zijn geweest met het in-

richten van de landbouwwerktuigen tentoonstelling 

welke opening helaas moest worden afgelast in 

verband met mond-en klauwzeer. 

 

Uitbreiding bestuur van 5 naar 7 leden. 

Zoals op de algemene ledenvergadering is 

besproken zal het bestuur met 2 leden worden 

uitgebreid.   

                                                                  01.13 (01) 



Inmiddels hebben  2  personen toegezegd zich 

kandidaat te stellen n.l. 

mevr. I.H. Brinkhuis B.v.T. v.Serooskerkeweg 7, 

7261 CT Ruurlo   

 

dhr. J. H.Bakker Morsdijk 1, 7261 RX Ruurlo  

Beide kandidaten zijn lid van onze vereniging. 

 

Voorafgaande aan de bijeenkomst op 10 oktober 

2001 zal er een extra algemene ledenvergadering 

gehouden worden met als enige agenda punt de 

benoeming van 2 nieuwe bestuursleden 

Eventuele tegenkandidaten kunnen tot 10 dagen 

voor de vergadering bij de secretaris worden 

ingediend. 

Er zijn in de afgelopen periode geen wijzigingen 

geweest in het ledenbestand. 

 

Secretaris: Leo Besselink. 

 
WINTERPROGRAMMA. 

 

De eerste avond van het winterprogramma zal wor-

den gehouden op 10 oktober. De bedoeling is om er 

een “Reurlsen aovend”van te maken. We beginnen 

met een korte ledenvergadering, waarin we twee 

nieuwe bestuursleden willen benoemen. Daarna 

krijgt iedereen de tijd om, na de lange zomerpauze, 

rustig even bij te praten. Ook kan men op zijn 

gemak de fotoalbums van onze vereniging 

doornemen. Op de laatste ledenvergadering was de 

tijd hiervoor veel te kort. Natuurlijk kunt u bij Gerrit 

Kleyn Winkel ook foto’s bestellen. Verder draaien 

we onze videofilms en liggen onze boeken ter 

inzage. Deze zijn natuurlijk ook te koop. 

Misschien heeft u in huis nog oude foto’s, dia’s, 

kranten of documenten liggen. Brengt u ze gerust 

mee. Iedereen vindt het interessant deze te bekijken. 

We zijn van plan de bibliotheek te vragen een 

tafel in te richten waarop te zien zal zijn wat ze 

op het gebied van Achterhoek en Ruurlo en van 

onze streektaal in de kast hebben.        

Misschien doet u hier een idee op voor het 

doorbrengen van uw winteravonden. 

Al uw vragen over Ruurlo, gebouwen, straten, 

namen, enz. kunt u die avond stellen. We nemen er 

de tijd voor ze te beantwoorden. Zo proberen we er 

een gezellige avond van te maken. 

Mocht u in de vakantie nog een idee opdoen, dan 

horen we dat graag van u. 

Verdere bijzonderheden over deze avond en het 

komende winterprogramma kunt u lezen in  “Onder 

d’n Kroezeboom” van september. 

Voor nu een hele fijne zomer en tot ziens op 

woensdag 10 oktober. 

 

Namens het bestuur: Reina.  
INFORMATIE KADASTRALE ATLAS 

 

- Wie woonde in dat fraaie pand en       

- Wie was de eigenaar van dat mooie buiten? 

 

- Wie bezat de meeste huizen of grond in de 

   gemeente? 

 

- Was die oude weg er altijd al of is deze  pas        

  van later datum? - 

 

Dit soort vragen wordt vaker gesteld, omdat steeds 

meer mensen op zoek zijn naar de geschiedenis van 

het gebied waar ze wonen. 

Dankzij de Dienst van het Kadaster en de Openbare 

Registers zijn vanaf  1832 voor ieder stukje grond in 

Nederland al die gegevens vastgelegd. Om de 

oudste gegevens – uit 1832 – voor grotere groepen 

belangstellenden  bereikbaar te maken, worden ze 

voor geheel Gelderland uitgegeven in zogenaamde 

kadastrale atlassen. Voor de uitgaven zorgt de 

Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland. 

Binnenkort wordt de atlas van de kadastrale 

gemeente Ruurlo uitgegeven. 

Wat is een kadastrale atlas: 

Een atlas bestaat uit twee delen: kaarten en een 

daarbijbehorend boek met allerlei toelichtingen. 

Met behulp van de atlas kan iedere  belangstellende 

nagaan, hoe de plattegrond van zijn huidige woon-

plaats er in 1832 (meer dan 150 jaar geleden) uitzag, 

op wiens grond zijn huidige huis staat en of dat toen 

bijvoorbeeld bouwland, weiland, bos of heide was. 

Als u een oud huis bewoont, wilt u misschien 

nagaan wie er destijds de eigenaar was. Kortom de 

kadastrale atlas is een waardevol bezit voor iedereen 

die zich voor de geschiedenis van zijn eigen 

geboorte- of woonplaats interesseert en wie belang 

stelt in de historie van zijn eigen huis. 

Gelderland in 1832 in beeld: 

In de kadastrale atlas worden gegevens opgenomen, 

die informatie geven over de toestand van een 

bepaalde gemeente in het jaar 1832. Het gaat hierbij 

in de eerste plaats om de kaarten, minuutplans 

geheten. Daarop zijn alle  percelen getekend: 

huizen, tuinen, akkers, weilanden, woeste gronden, 

watertjes en wegen. De schaal van deze minuutplans 

varieert van 1:1000 voor binnensteden tot 1:5000 

voor woeste gronden, zoals bossen en heidevelden. 

Kaarten: 

In iedere uit te geven kadastrale atlas zijn de 

minuutplans (de kaarten) van een gemeente op 

hetzelfde formaat opgenomen: A3 (42x30cm). De 

oorspronkelijke kaarten, die een formaat hebben van 

70x100cm, zijn in hun geheel overgetekend en 

verkleind afgedrukt.                                  01.14 (02) 

 

 

 



Ze zijn dan beter hanteerbaar zijn en bijvoorbeeld 

gemakkelijker naast elkaar op tafel te leggen. Het 

aantal kaarten per gemeente is afhankelijk van de 

grootte van de kadastrale gemeente, van de aard van 

de bebouwing en de soort gronden. De kadastrale 

gemeente Ruurlo bestaat uit 25 kaarten. 

Andere gegevens uit 1832: 

Bij de minuutplans behoren de zogenaamde 

Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels, die ook uit 

1832 dateren. In die Tafels wordt per perceel een 

aantal gegevens vermeld: de naam, beroep en 

woonplaats van de eigenaar of vruchtgebruiker, de 

soort van bebouwing of het grondgebruik, de 

oppervlakte van het perceel en de belastingklasse.  

Deze gegevens worden op overzichtelijke wijze in 

een boek bij de kaarten geleverd. In een inleidend 

gedeelte wordt  nog meer informatie aan de 

gebruiker ver-strekt: over de totstandkoming van de 

grenzen van de betrokken gemeente, over de 

metingen die voor de kaarten zijn verricht en 

bijvoorbeeld over de Dienst van het Kadaster. 

 

Voor Ruurlo is het boek aangevuld met gegevens 

 van vóór 1832, die de heer F. Toevank heeft 

verzameld. 

 

Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas 

Gelderland 1832: 

In het bestuur van de Stichting, die in 1986 officieel 

van start is gegaan, werkt een groot aantal 

belanghebbende organisaties samen, zoals de Dienst 

voor het kadaster en de openbare registers en het 

Rijksarchief in Gelderland. Een groot aantal vrij-

willigers verricht allerlei werkzaamheden, zoals het 

tekenen van de kaarten en het overnemen van 

verschillende gegevens uit de kadastrale 

administratie anno 1832. 

 

Samenwerking: 

Bij het maken van de atlas van de kadastrale 

gemeente Ruurlo wordt nauw samengewerkt met de 

Historische  Vereniging Old Reurle. 

Het werk van de Stichting wordt financieel gesteund 

door de Provincie Gelderland, Het Gelders 

Landschap en waar mogelijk door plaatselijke 

instellingen, zoals gemeentebesturen, banken en 

bedrijven. 

 

 

-Kadastrale Atlas Ruurlo :– 

De kadastrale gemeente   Ruurlo bestaat uit 25 kaar-

ten: namelijk 24 minuutplans en een verzamelplan 

Het grondgebied van Ruurlo was in 1832 verdeeld 

in elf   secties, met de volgende namen: 

 

- Brouwershoek             (sectie A); 

- Nieuwenhuishoek        (sectie B); 

- het Noordelijke Broek  (sectie C); 

- Zieuwent                      (sectie D); 

- het Zuidelijke Broek     (sectie E); 

- de Heurne                    (sectie F); 

- de Veldhoek                (sectie G); 

- de Formerhoek            (sectie H); 

- het Dorp                      (sectie   I); 

- de Winkelerhoek         (sectie  K); 

- Strikker                        (sectie  L). 

 

In feite beslaat deze atlas dus het gehele gebied van 

de toenmalige ern huidige gemeente Ruurlo. 

 

De atlas bestaat uit een tekstboekje, bestaande uit 

twee delen en 25 losse kaarten, welke tezamen 

worden geleverd in een luxe portefeuille. 

 

Tekstboek Eerste deel: 

In het eerste deel van het tekstboek wordt in 

Hoofdstuk 3 de grens van Ruurlo aan de hand van 

het zogenaamde Proces –Verbaal van grensbepaling 

beschreven. 

Vervolgens gaan de schrijvers dhr. J.Oonk en dhr. F 

Toevank  in op de secties van vóór 1832, de 

driehoeksmeting, de soorten van eigendom, het be-

lastbaar inkomen van de bebouwde 

eigendommen,de rechten, de eigenaren en het 

verleden en heden van Ruurlo. 

 

Tekstboek Tweede deel: 

Het tweede deel van het tekstboek bestaat uit de 

kadastrale gegevens waarin elk van de 6488 

percelen apart wordt beschreven met de soort van 

eigendom, de grootte van het perceel, de 

belastingklasse waarin het perceel werd 

ondergebracht,het bedrag dat de grondslag vormt 

voor de belastingheffing van het gebouwde 

eigendom en de eigenaar van het perceel,eventueel 

met vermelding van de vruchtgebruiker.Elk perceel 

is op de kadastrale kaart terug te vinden. 

Tevens is opgenomen een alfabetische lijst van de 

eigenaren met vermelding van de woonplaats, 

beroep, de totale grootte van het bezit en de sectie(s) 

waarin dit eigendom ligt. 

Intekenen op de Atlas: 

De kadastrale atlas van Ruurlo wordt eind 2001 

uitgebracht. 

Voor de uitgave kunt u nu vóór intekenen tegen een 

prijs die ligt tussen de f 60.= en   f 80.= 

De juiste prijs is afhankelijk van het aantal 

inschrijvingen en eventuele extra inkomsten welke 

de kostprijs zullen bepalen. 

Het is van belang om te weten dat de oplage wordt 

bepaald naar het aantal inschrijvingen. Na verschij-

ning is de voorraad minimaal en zal de prijs per 

atlas hoger worden. Als intekenaar krijgt u 

bovendien de mogelijkheid om uw naam in de atlas 

te laten opnemen.                                                   

01.15 (03) 

 

 



Intekenformulier: 

Een intekenformulie is als bijlage bij deze 

informatiefolder gevoegd. 

 

U kunt dit formulier inleveren bij de Historische 

Vereniging Old Reurle postbus 61, 7260AB 

Ruurlo,  bij de secretaris of een van de 

bestuurleden. 

 

Op  onderstaande adressen is  deze folder en het 

inteken formulierverkrijgbaar : 

 

Historische Vereniging Old Reurle 

Bibliotheek-Ruurlo 

Bruna Postkantoorwinkel-Ruurlo 

Bundeling Verzorgingscentrum-Ruurlo 

Cactus kwekerij Oase-Ruurlo 

Rabo-bank Berkelland-Ruurlo 

Restaurant de Luifel-Ruurlo 

VVV-Ruurlo 

Marienvelde :winkel TH.j.van Loon 

 

 

OUD RUURLO 

 

Twee prenten, een verhaal. 

Een van de oudste, maar tegelijk een van de aardigste 

huizen in het centrum van Ruurlo staat aan de 

Dorpsstraat op nummer 25. 

De stijlvolle voordeur, de ramen ter weerszijden in 

klassieke afmetingen en, vooral, de gevelsteen met het 

jaartal 1864 doen vermoeden dat er van dit huis (toen 

B 8)een verhaal moet zijn te vertellen. 

 

Na enig speurwerk blijkt de historie van deze plek al 

eerder te beginnen. Lang geleden stond hier een 

schuur, in gebruik bij de herbergier Gotink, die aan de 

overkant woonde. Deze verkocht in 1832, zo vermeldt 

het kadaster, die schuur aan " kousenkremer" ( of -

kramer) Johannes Hendrikus Jansen, afkomstig uit 

Linderen in Westfalen.  

 

Deze verbouwde de schuur tot woning en winkel voor 

gebreide spullen. In die jaren was er een levendige 

invoer van kleding in Nederland, en menige 

handelsman vestigde zich blijvend in ons land. Zo 

kwam Johannes Jansen met zijn vrouw Johanna ter 

Steeg ( die in 1803 te Groenlo was geboren ) in 

Ruurlo terecht. Zij werden gezegend met negen 

kinderen. De jaren zo rond het midden der 

negentiende eeuw werden voor het gezin bewogen 

jaren. Met als dieptepunt het overlijden van vader Jan 

Hendrik in 1863. Het jaar daarop keerde zijn vrouw 

Johanna terug naar Groenlo. 

 

Het jaar 1864, dat van de gevelsteen, bindt ons wat 

steviger aan het huis aan de Dorpsstraat. De 

nieuwe eigenaar werd Jan Casper Wechgelaar, een 

43 jarige winkelier en koopman uit Aalten, die 

gehuwd was met Jacomine M. van Heuven. 

Zij verbouwden het huis en gaven het zijn 

tegenwoordige vorm, waarschijnlijk toen al met 

balkon. Met dit gezin was in 1864 het vierjarige 

nichtje Adaline Stegeman meegekomen; kinderen 

werden er verder niet geboren. Wel is er later nog 

een winkelbediende, Wilhelm Meuleman in huis 

geweest. 

 

 
Een indruk van de Dorpsstraat aan het einde van de 

negentiende, begin twintigste eeuw geeft de eerste fo-

to. Aan de rechterzijde zien we de woning met het 

uithang-bord met daarop de tekst.:  Johan Boom - kle-

ermaker - heeren kostuums - naar maat. 

 

Het pand er naast met het klimop was indertijd de 

woonstee van burgemeester Scholten, net daarnaast, 

boven het klimop uit, is nog een glimp te zien van de 

woning van Wechgelaar.  Hopelijk komen de 

langgerokte figuurtjes met hun kraakhelderwitte 

boezelaars op de foto goed tot hun recht. Voor een " 

photographie" moest je netjes gekleed zijn. 

 

Het is haast niet te bevatten dat dit dezelfde straat 

is waardoor nu, in 2001, het razend drukke 

verkeer je voorbij davert!! 

 

Van de familie Wechgelaar is niet veel bekend. Wel 

komt de naam van J.C.Wechgelaar voor op een akte 

van 11 januari 1895 waarin de verkoop uit de Marke 

plaats vindt van een stuk grond, ( koopsom  2000,-) 

dat op de Bruil was gelegen, aan de Nederduitsch 

Hervormde Kerk. Wechghelaar ondertekende als 

voorzitter van het college van kerkvoogden, samen 

met de secretaris de heer J.Flothuis. 

(zie hiervoor Onder de Kroezeboom jaargang 2 

nummer 4 pag. 3,4.)  

Jacomine Wechgelaar overleed in 1895 en Jan Casper 

in 1905. Nichtje Adaline keerde in 1908 terug naar 

Aalten. 

 

In datzelfde jaar verschijnt Hendrik Jan Weenk 

ten tonele. Met zijn vrouw Jantje den Otter en hun 

twee 

jarig dochtertje vestigde hij zich aan de 

Dorpsstraat. 

Hendrik Jan was huisknecht op Huize Ruurlo, en zijn 

echtgenote durfde het aan een pension te beginnen. 

                                                                        01.16 (04) 



Dit voornemen kwam maar niet zo uit de lucht vallen!  

Omstreeks het begin van de twintigste eeuw begon-

nen rijke stedelingen de charme en rust van de Achter-

hoek te ontdekken, een waar lustoord na verblijf in de 

benauwde stad. Op het balkon van het pension Dora 

(of Doro) moet het voor de stedeling heerlijk toeven 

zijn geweest. Op foto nummer twee is links nog de 

aanbouw met de hoge "end"-deur te zien die later tot 

een afzonderlijke woning is verbouwd. 

(nu nummer 25a) 

 

 
 

 

Als in 1913 de familie Weenk naar 's Gravenhage 

vertrekt hebben op huisnummer B 8 na elkaar drie ge-

zinnen in totaal negentig jaar doorgebracht. In de tijd 

daarna vindt een snelle doorstroming van bewoners 

plaats: in achtentwintig jaar verwisselde het huis 

zesmaal van huurder. Onder hen waren voor-

aanstaande Ruurlo'ers, zoals, in 1916, Derk W.Navis, 

gemeenteontvanger, en in 1919 Luttienus Boer, 

direkteur van de Dorpsvereniging, met hun gezin. 

 

Totdat in 1941 Jan Dimmendaal zich er met zijn 

uurwerkhandel vestigde. Jan had echter bovenal 

een groot aandeel in het verzetswerk tijdens de 

oorlogsjaren. Dit heeft hij in 1945 met de dood 

moeten bekopen. 

 

Bij herstelwerkzaamheden, die de huidige 

eigenaar nadien uitvoerde, zijn van onder de vloer 

en achter houten wanden vondsten gedaan die het 

ondergrondse werk treffend illustreerden. 

 

Na de oorlog braken rustiger tijden aan. Bernard 

Th.Teger, expediteur te Ruurlo en eigenaar van het 

pand sinds 1919, kreeg in 1951 als laatste huurder 

Johan W.Bloemendal, horloger evenals zijn 

voorganger. Teger droeg in 1957 zijn eigendom over 

aan de weduwe Alida B. Dimmendaal-Weikamp, die 

het huis in 1965, met uitzondering van het linkerdeel, 

verkocht aan Johan W. Bloemendal, die er nog altijd 

woont. 

 

Het winkelfront met deur en twee etalages heeft de 

hr.Bloemendal, nadat hij midden jaren negentig 

was gestopt, terug laten brengen in de mooie 

oorspronkelijke staat.  

 

Dit verhaal is tot stand gekomen dank zij de zeer 

welwillende medewerking van de heren 

J.W.Bloemendal, W.Marsman en F.Toevank. 

 

H.Post 

 

 

RUURLOSE BROUWERS IN DE 17DE  EEUW 

 

In vroeger tijden was de waterkwaliteit overal zo 

slecht dat het eigenlijk niet bruikbaar was als 

drinkwater, daarom was het bier een volksdrank. 

Iedere plaats had zo zijn eigen bierbrouwers die 

boer en burgers voorzag. Tegenwoordig drinkt 

men bier omdat men het "lekker" vindt, tóén was 

het noodzaak. (red) 

 

Ruurlose brouwers in de 17de eeuw. 

 

Dit artikel komt uit de allereerste Kroezeboom. 

Waarvoor het door wijlen de heer G.W. Waanders 

werd geplaatst met toestemming van Dr.W. Albers.    

 

Als inleiding eerst iets over onze buren uit 

Overijssel om daarna over te stappen naar de 

Achterhoek, inzonderheid Ruurlo. 

 

Sedert de Middeleeuwen was er een groot aantal 

bierbrouwerijen over het platteland van N.W. Europa 

verspreid. Slicher van Bath heeft de geschiedenis van 

deze brouwerijen beschreven voor Overijssel.(1) 

Over het algemeen waren het kleine 

nijverheidsbedrijven met één ketel en hooguit drie 

knechten. Slicher van Bath merkt o.a. op: 

1. Ieder kerkdorp had drie tot vier ketels. 

2. De brouwers hadden hun afzet onder de 

plaatselijke gebruikers. 

3. De brouwers behoorden tot de sociale 

bovenlaag van het dorp, zo'n brouwinstallatie 

was vrij kostbaar. 

 

Vanaf de 2de  helft van de 17de  eeuw is hun aantal 

sterk afgenomen door concurrentie van 't Hollandse 

bier.  

Dit leidde aan de ene kant tot concentratie in één hand 

van kapitaalkrachtiger lieden, zoals stadsnotabelen, 

zodoende kon men tot modernisering overgaan, zodat 

de concurrentie kon worden weerstaan; aan de andere 

kant kwam het tot opheffing van vele plaatselijke 

brouwerijen. 

In het begin van de 18de  eeuw waren in Overijssel in 

totaal 163 ketels en in 1795 worden er nog slechts 25 

brouwers vermeld. Alleen al tussen 1675 en 1703 (dus 

in 28 jaar tijds) werden 36 ketels afgebroken en in 

1703 werden 25 plaatsen met brouwketels genoemd, 

welke er in 1795 niet meer worden vermeld. 

01.17 (05) 

 

 

 



Uit deze gegevens voor Overijssel mag men wel 

vermoeden dat deze toestanden ook gelden voor de 

Graafschap Zutphen.  

Om dit te onderzoeken werd in de tweede helft van de 

17de  eeuw door middel van steekproeven in een 

daarvoor representatief dorp geprobeerd de situatie te 

benaderen.  

Hiervoor werd gekozen voor het kerkdorp Ruurlo 

gelegen in het centrum van de Achterhoek. 

 

1. het aantal brouwerijen: 

Volgens het kohier van verpondinge (belasting op 

vaste goederen) (2) zijn er in 1650 in het kerspel 

(kerkdorp) Ruurlo drie brouwerijen n.l.: In de 

boerschappen Veldhoek en de Haar; geen. In de 

Vormerhoek ook geen. 

In de Everwenninckshoek (dus in het N.W. deel van 

Ruurlo) een tweetal en in de Rijckenbergerhoek (N.O. 

deel van Ruurlo) één. 

 

De Vormer idem Everwenninckshoek: 

a. Reinier ter Haer sijn huijs dadi heff int 

Dorp, den hof groot 1½ spint (3) soo hij 

selffs bewoont met brouwerije. 

b. Tonnie van Middachtens woeninge, huijs, 

hoff en where, den hoff groot 2 schepel 

saet (4) met den brouwerije. 

 

Rijckenbergerhoek: 

Den Orsouw (met den brouwerije) hoff ½ 

schepel, land 6 schepel, eigenaar Willem 

van Orsouw. 

Het aantal brouwerijen te Ruurlo komt nauwkeurig 

overeen met het gemiddelde voor Overijsselse kerk-

dorpen. 

2. Over de brouwers-hun afzet-hun klanten.  

Ongeveer 20 jaar later is de Ruurlose brouwer 

Christoffel Bensinck in vol bedrijf met zijn 

schoonzoon Hendrik Egberts Hogelocht 

We schrijven nu van beiden enige voorvallen neer, 

waaruit u kunt zien hoe ook toen gewerkt moest 

worden om o.a. zijn vorderingen binnen te krijgen. 

Van Hendrik wordt o.a. het volgende vermeld (5): 

a. Op 25 oct. 1668 heeft hij van de weduwe 

Marriënborgh (moeder van Bartold van 

Diemen, burgemeester van Zutphen) voor 14 

gulden 11 stuiver mout gekocht. (volgens 

acte d.d. 25 mei 1671) 

b. Via gerechtszittingen (5 in aantal) laat hij 

beslag leggen op goederen van Willem 

Hacke, die 8 gulden verteringsschuld bij hem 

heeft. 

Op 30 maart 1670 eist hij van Herman Guliker 

voldoening van een verteringsschuld van 16 gulden. 

Op 8 mei 1679 eist hij betaling van Berend toe 

Elschot; op 5 juli 1679 wordt gerichtelijk beslag 

gelegd op de nagelaten goederen van Goossen 

Vrouwinck (14 gulden verteringsschuld); op 28 juli 

1679 houdt hij het zaad van Wiltinck in zijn huis 

opgeslagen enz. 

Ook Christoffel Bensinck heeft te vorderen (5): 

In 1671 laat hij beslag leggen op het zaad van 

Hendrik Everwennink. 

In 1672 moet hij 74 gulden hebben uit de 

nalatenschap van Hendrik Rijkenbarg. 

Op 15 april 1675 eist hij van Jan toe Elschot 20 

gulden voorgeschoten belastinggeld. 

Op 13 mei 1679 maant hij Berend toe Elschot om 15 

gulden en 2 stuiver verteringsgeld en 3 gulden en 2 

stuiver voorgeschoten belastinggeld te betalen, 

hetgeen hij op de volgende rechtszitting 27 mei 

nogmaals doet. 

 

Hoewel Christoffel Bensinck tot aan zijn dood, in 

1686 op ruim 70 jarige leeftijd, heeft gebrouwen, 

heeft hij zijn brouwerij niet kunnen behouden. 

Op 8 januari 1676 ( 5 ) geeft hij "huijs en hoff met 

de Brouwerije neffens de Luijtert en de Garbelink-

smathe" aan de van Diemens in onderpand, 

waarbij hij te kennen geeft aan de weduwe 

Marriënborgh 519 gulden, 5 stuivers en 18 pen-

ningen voor geleverde waar schuldig te zijn. 

 

Omstreeks 1679 wordt Christoffel door brand 

getroffen. Wilhelmus Theodorus à Borne, predikant te 

Warnsveld, heeft tussen 1677 en 1684 zes maal een 

uitkering gedaan wegens brandschade (6) o.m. op 20 

juni 1679 tot "opbouwinge van 't afgebrande huis tot 

Ruerlo: 1 gulden 16 stuivers. Kort daarop draagt 

Bensinck zijn brouwerij over aan de van Diemens. 

(28 november 1679) 

Uit bovenstaande blijkt dat de geschiedenis van de 

17e eeuwse Ruurlose brouwer Christoffel Bensinck 

geheel aansluit bij het algemene beeld van Overijssel. 

Zijn brouwerij bevatte één ketel. Hij en zijn 

compagnon hadden hun afzet onder de lokale 

bevolking. Financieel kan hij het niet bolwerken 

en in 1679 moest hij dus zijn brouwerij afstaan 

aan de notabele familie uit Zutphen. 

 

3. De sociale status van de Ruurlose brouwers in 

de 17de  eeuw. 

Om daarvan een indruk te krijgen is nagegaan of 

Orsouw (1) en Bensinck (2) familierelaties hadden 

met richters resp.burgemeesters. Dit blijkt inderdaad 

het geval te zijn. 

Judith van Orsouw (ca. 1610-voor 1692) huwde met 

Adam Martens, burger van Zutphen en kerkmeester te 

Ruurlo. Haar zoon Hermanus was richter van Ruurlo 

en pachter der gebrabde wateren. Haar kleinzoon 

Louis Aberson was eveneens richter van Ruurlo. Haar 

kleindochter Judith Aberson (zuster van Louis) 

trouwde met Berend Albers, wiens 2e vrouw Christina 

Meijerinck, na Berends dood hertrouwde met diens 

neef Harmen Jan Martens, een achterkleinzoon van 

Judith van Orsouw, en zoon van een herbergier, een 

broer van een brouwer uit  

Voorst  en oom van een burgemeester uit Borculo, die 

tevens pachter van gebrande wateren was. 
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De oom van Berend Albers, de onder 2 genoemde 

Hendrik Egberts Hogelocht, was pachter der middelen 

te Ruurlo en zoals reeds eerder gezegd compagnon 

van Christoffel Bensinck, brouwer te Ruurlo en 

pachter van de generale consumptie. Deze status komt 

overeen met die van andere Achterhoekse en 

Overijsselse brouwers. 
Noten: 

(1) B.H.Slicher van Bath. Een samenleving onder spanning. 

Geschiedenis van het platteland van Overijssel". 

Van Gorcum en comp. Assen 1957. 

(2) Kohier der Verpondinge over de Stadt en het 

Schependom Doetinchem. Idem van de Richterambten 

Doetinchem, Hummelo en Ruurlo. 1650. 

(3) Oppervlakte die met een spint graan kan worden 

bezaaid. Ca. 2 are. 

(4) Oppervlakte die men met een schepel rogge kan 

bezaaien ca.1/8 ha. 

(5) Voluntaire en concentieuse acten Gericht Ruurlo. 

(6) Lijst voor bestede Armengelden door de predikant van 

Warnsveld 1677-1686. (Bijdrage en mededelingen van 

Gelre 1949).  
PUBLICATIEVERORDENING 

 

In de raadsvergadering van 17 december 1851 werd 

door de gemeenteraad de volgende verordening 

vastgesteld: 

Verordening omtrent het afkondigen en ter 

openbare kennis brengen in de gemeente Ruurlo 

en het daarvan doen blijken; 

Naar aanleiding van artikel 172 der gemeentewet.  

 

Artikel 1: 

De afkondiging van alle bij de gemeente wet bedoelde 

verordeningen, alsmede van alles wat ingevolge die 

wet ter openbare kennis moet gebracht worden 

geschiedt: 

1. door aanplakking van een afschrift, of dubbel 

daarvan op het daartoe bestemde bord, 

geplaatst aan de Hervormde kerk in het dorp 

Ruurlo. 

2. door toezending van een afschrift of dubbel 

aan de kerkbesturen van de Hervormde en 

Roomsch Katholieke kerken, of aan de door 

dezen daartoe aangewezen personen, met 

uitnodiging van overeenkomstig de tot 

dusver steeds gebruikelijke wijze des 

zondags voor de kerkgangers te doen aflezen.  

 

Artikel 2: 

Van deze aanplakking en toezending zal door den 

secretaris (die voor de goede bezorging van beiden 

verantwoordelijk is) aantekening gehouden worden in 

een daartoe opzettelijk aan te leggen register; de wijze 

als volgt: 

Op den……. is  op de daartoe bestemde 

plaats aangeplakt en ter aflezing op de 

gebruikelijke wijze afgezonden (titel of 

hoofdzakelijken inhoud van de verordening 

of van hetgeen ter openbare kennisgeving is 

gebracht). 

 Zulks Certificaat 

 De secretaris der gemeente Ruurlo. 

 

Artikel 3: 

Bij aldien tusschen dern tijd der oproeping in dien van 

vergadering van den Gemeente Raad, geen zondag 

invalt, is de bovenvoorgeschreven aanplakking alleen 

voldoende om overeenkomstig artikel 41 der 

gemeente wet het houden van raadsvergaderingen ter 

openbare kennis te brengen en zal mitsdien in dat 

geval de in artikel 2 voorgeschreven aantekening in 

zoo ver behoren te worden gewijzigd.  

 

Aldus vastgesteld enz. 17 december 1851.  

 

 

Ruim veertig jaar later, in de vergadering van 8 

februari 1895 besluit de Raad vast te stellen de: 

 

Verordening omtrent het afkondigen en ter 

openbare kennis brengen in de gemeente Ruurlo 

en het daarvan doen blijken, 

Naar aanleiding van artikel 172 der gemeente wet. 

 

Artikel 1: 

De afkondiging van alle bij de gemeente wet bedoelde 

verordeningen alsmede van alles wat ingevolge die 

wet, of andere wetten, ter openbare kennis moet 

gebracht worden, geschiedt door aanplakking des 

zaterdags van een afschrift of dubbel daarvan op het 

daartoe bestemde bord aan het gemeentehuis in het 

dorp.  

Artikel 2: 

Van deze aanplakking zal door den secreatris der 

gemeente aantekening gehouden worden in een 

daartoe opzettelijk aan te leggen register, op de wijze 

als volgt: 

Titel of hoofdinhoud van de verordening of 

van hetgeen ter openbare kennisgeving is 

gebracht.  

 

Artikel 3: 

Bij aldien tusschen den tijd der oproeping en dien van 

vergadering van den Gemeenteraad geen zaterdag 

invalt, is de aanplakking op een andere dag voldoende 

om overeenkomstig artikel 41 der gemeente wet het 

houden van Raadsvergaderingen ter openbare kennis 

te brengen.  

 

Artikel 4: 

De verordening, vastgesteld bij Raadsbesluit van den 

17 December 1851, nummer 26 is met de inwerking 

treding dezer verordening ingetrokken. 

 

Artikel 5: 

Deze verordening treedt in werking dadelijk na hare 

afkondiging.  

 

Aldus vastgesteld den 8 februari 1895. 
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Uitgezocht door de heer G. Kreeftenberg. 

Bron: Gemeente archief Ruurlo. 

 

Tot zover een stukje geschiedenis over het publiceren 

van officiële gemeentelijke afkondigingen.  

Tegenwoordig gaat dat met behulp van de lokale krant 

toch een stuk gemakkelijker.  

 

UIT DE OUDE DOOS 

 

Hier een paar krantenartikelen uit 1948.  Tussen de 

artikelen vind U een paar oude advertenties uit die 

krant. 

DE GRAAFSCHAPBODE IN 1948 

vrijdag 27 augustus. 

 

RUURLO 

 

Doktersdienst op zondag 29 augustus:Dr. Sicherer, 

arts. 

 

 
Een tentoonstelling in het klein.  

Mevr.van Arkel, echtgenote van onze oud-

burgemeester van Arkel, heeft vanaf haar jeugd 

allerlei foto's, wandborden, bekers, schilderijen, enz. 

vergaard van ons Oranjehuis en heeft die in de etalage 

van de Heer Teunissen geëxposeerd. Het is heus de 

moeite waard daar een kijkje te nemen. Er hangt een 

schilderij van de slag bij Waterloo en ook een van 

Koning Willem de derde, met gemalin (Koningin Em-

ma) en hun dochtertje Wilhelmina. 

Verder zijn er albums met platen, bekers met 

opschriften welke op verschillende Jubilea betrekking 

hebben. 

Inhuldigingsdag Koningin Juliana 

De verschillende kerkelijke gezindten van onze 

gemeente hopen op 6 september een ondubbelzinnig 

bewijs te leveren van hun vreugde, dat de kroon 

overgaat in handen van de jonge Vorstin. Op die dag 

zullen des 's avonds om 7 uur erediensten gehouden 

worden, zowel in de Ned. Hervormde kerk, waar Ds. 

P.W.van Arkel en de Evangelist J.Ribbink zullen 

voorgaan, als in de R.K. kerk, waar door de Z.E. Heer 

Pastoor A.M.van Soest de H. Mis plechtig zal worden 

gecelebreerd. Deze diensten zullen te half 8 beëindigd 

zijn, waarna een samenkomst van de ganse gemeente 

zal plaats hebben rond de versierde muziektent. De 

drie kerkkoren zullen daar elk twee zangnummers 

uitvoeren en daar tussenin worden door Pastoor van 

Soest, de heer J.Ribbink en Ds. van Arkel in drie korte 

toespraken de gevoelens van dankbaarheid en 

verwachting vertolkt, welke in het hart van het 

kerkvolk leven. De verbondenheid der verschillende 

Kerkformaties wordt uitgebeeld in een meerstemmig 

Wilhelmus, uitgevoerd door de drie Kerkkoren onder 

leiding van de Heer J. van Langen. 

Na afloop daarvan zal voorlezing gedaan worden van 

het telegram dat gezamenlijk is opgesteld aan het 

adres van de jonge Koningin en dat plechtig wordt 

overhandigd aan de burgemeester als 

vertegenwoordiger van de Kroon te plaatse. Deze zal 

als burgerlijke overheid daarna antwoorden en een 

inleidend woord spreken voor de fakkeloptocht,  

waarvan de aanvang, in overleg met de Oranje 

Vereniging verschoven is van 7 uur naar 8 uur. 

 

 
 

De feestelijkheden begonnen 

Donderdagavond zijn de feestelijkheden ingezet met 

de intocht van Prins Willem III en gevolg, welke 

groep het openluchtspel zal opvoeren getiteld; 

Eenheid door Oranje. 

Met de muziek van "Sophia's Lust" voorop kwam de 

stoet vanaf Huize Rijkenbarg het dorp in. De markt 

was voor het gemeentehuis afgebakend met koorden, 

waarbinnen de burgemeester en zijn echtgenote waren 

gezeten, benevens de oud-burgemeester, de secretaris, 

de ontvanger, de wethouders, gemeenteraadsleden, het 

secretarie-personeel, de commissie en de 

subcommissies van de Oranjevereniging. De Prins 

werd bij aankomst door de burgemeester, Baron van 

Tuyll van Serooskerken ontvangen en naar zijn plaats 

geleid, terwijl mevr. van Tuyll de hofdame Amalia 

van Solms naar haar plaats leidde. Vervolgens werden 

ook Koning Karel van Engeland, en de Admiralen 

Tromp en de Ruyter naar hun zetels geleid. Toen allen 

gezeten waren en het gevolg zich daar omheen had 

geschaard, heette burgemeester van Tuyll de Prins 

hartelijk welkom en zeide o.m.: Doorluchtige 

Hoogheid! Het verheugt ons zeer, dat Gij hier 

aanwezig wilt zijn, bij deze heuglijke gedenkdagen. 

Wanneer we de Oranjes naast elkander  plaatsen die 

veel voor ons land hebben gedaan, en denken we eerst 

aan Prins Willem den Eerste, die voor ons land zo 

onnoemelijk veel heeft gedaan, en dan aan U Prins 

Willem III, de Koning Prins, die zijn kracht liet zien,  
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toen ons land verloren leek te gaan in dat jaar 1672, 

en als derde aan onze geliefde Koningin Wilhelmina, 

die de 50 jaren van haar regering getoond heeft, de 

Moeder van ons volk te zijn geweest. Toen Uwe 

Doorluchtige Hoogheid ons redde uit de nood, deed U 

dit niet om roem of eer, doch terwille van ons volk, 

dat U lief was. 

Daarnaast heette spreker ook Koning Karel van 

Engeland hartelijk welkom. Gij waart ook een balling 

toen U moest vluchten van Engeland naar Nederland. 

Zo is onze Koningin Wilhelmina in haar ballingschap 

in Engeland met open armen ontvangen, totdat zij 

weer in ons midden kon terug keren. 

En zich weer tot de Prins wendende, nadat de Erewijn 

was rondgediend, zeide spreker: "Laten we een dronk 

wijden aan onze Koningin. Lang leve de Koningin". 

Na deze dronk nam Prins Willem III  het woord en 

noemde Ruurlo, vroeger Roderlo, de Parel van de 

Achterhoek en dankte voor de hartelijke ontvangst 

hier ondervonden. Ik dank U, dat U mij in de 

huldiging van Uw Koningin hebt betrokken. 

Spreker brengt ook hulde aan de vroede vaderen en de 

ingezetenen van Roderlo.  

En zoals Koningin Wilhelmina de Moeder van ons 

land wordt genoemd, zo hoopt spreker dat ook de 

nieuwe Oranjespruit Koningin Juliana het worden 

moge. 

Hierna bracht spreker een driewerf Hiep Hé uit op de 

a.s. Koningin Juliana, waarna de gasten met hun 

gevolg weer op- en instegen en met de muziek aan het 

hoofd werd weer, na een kleine ommegang naar het 

Rijkenbarg getrokken waar heden en morgen 

Zaterdag aanschouwelijk wordt gemaakt "Eenheid 

door Oranje". Laat niemand verzuimen één der drie 

voorstellingen bij te gaan wonen. Het is een zeer mooi 

geheel en zal door de prachtige costuums tevens een 

kijkspel worden dat het oog bekoort. 

 
 

Een prachtig verslag van dit spel vond ik in mijn 

knipselverzameling N.l. in De Graafschapper ( niet te 

verwarren met de Graafschapbode) van 30 augustus 

1948. Wim Bl. 

 

HET VERLEDEN LEEFDE IN RUURLO, 

openluchtspel in prachtige omgeving. 

 

In Ruurlo zijn de dagen van de 17e eeuw weer 

herleefd, de dagen van Johan de Witt, van Tromp en 

de Ruyter, de dagen dat Nederland op het toppunt van 

zijn macht stond, en zich kon meten met Engeland, 

Frankrijk en Spanje. Het waren echter ook dagen van 

zorgen, van donkere wolken, die zich aan de politieke 

hemel samenpakten. Het waren de dagen, dat onze 

bondgenoten met jaloerse blikken de grootheid en de 

macht van de Republiek gadesloegen, de dagen dat 

Oranje was uitgeschakeld, en Johan de Witt met vaste 

hand ons land regeerde. Dat alles was verwerkt in het 

openluchtspel " Eenheid door Oranje ", van Dr. L. 

Berger, dat Vrijdagavond op het terrein van " Het Rij-

kenbarg" te Ruurlo werd opgevoerd. 

 

Ruurlo had zich opgemaakt om het gouden 

regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina op 

waardige wijze te vieren. De straten van het dorp 

waren met bloembakken versierd,prachtige erebogen 

brachten hulde aan de jubilerende Vorstin en 's avonds 

maakte de verlichting der straten en diverse huizen 

een schitterend effect. 

Bij het "Rijkenbarg", eigendom van baron van 

Heeckeren van Kell, was het of een sprookjes-wereld 

zich openbaarde.  

In het schijnsel der schijnwerpers baadde het statige, 

witte herenhuis in een zee van licht, een prachtige 

achtergrond van het toneel, dat zich bevond op het 

bordes. In een halve cirkel daar voor geschaard, zitten 

op banken of stoelen de ruim 1000 bezoekers. Op het 

toneel bewogen zich in sierlijke elegance en met de 

hoofse manieren van die dagen de leden van de oud-

adelijke Nederlandse geslachten, telgen uit de families 

Teding van Berkhout, van Beverweert en meer van 

deze bekende namen. Daar waren de robuuste zeelui 

Tromp en de Ruyter, allen naar voren gebracht door 

ingezetenen van Ruurlo. Daar kon men genieten van 

de sierlijke en gracieuse dansen, daar werd het oog 

geboeid door al de sier en pracht van een eeuw waarin 

Nederland groot was. 

 

de opvoering 

De regie van het geheel was in handen van de heer 

B.A.J. Gerdes die zeer zeker eer van zijn werk heeft 

gehad. De prachtige costuums waren van de hand van 

de Fa. de Munnik te Den Haag. De menuetten en 

dansen stonden onder leiding van de heer M. Geels 

Jr., terwijl het goed verzorgde kapwerk was van de 

hand van Maup Bakvisch, te Den Haag. 

Alles te noemen wat deze avond gebracht werd, zou 

ons te ver voeren, zodat wij 't willen laten bij enkele 

algemene opmerkingen. In de eerste plaats zij dan 

opgemerkt dat de accoustik ons niet geheel voldeed. 

Er was te weinig weerkaatsing van het geluid, zodat 

dit somwijlen wat ijl was. Verder zou het beter zijn 

geweest indien men het toneel had bedekt met een 

tapijt of loper, nu was het aanhoudend geklots op de 

planken wel eens erg hinderlijk, vooral als men 

bedenkt dat er vrij veel gelopen moest worden. Wij 

vonden het ook een vreemde combinatie, om bij een 

dans in de 17e eeuw een wals van Strausz te doen 

horen. 
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Wat de organisatie en wat daar toebehoort verder 

betreft, hebben wij niets dan lof. Er was een echt 

rijtuig om de gasten aan te brengen. 

Wat de regie betreft, de massaregie was uitmuntend. 

Er werd natuurlijk gespeeld meestentijds, in een 

enkele scene hadden wij dit wel graag anders gezien. 

De rol van Stadhouder Willem III werd goed vertolkt, 

evenals die van Amalia van Solms. Die van Marie 

Stuart en Elzabeth Stuart werden eveneens goed naar 

voren gebracht, zonder evenwel op te vallen. De 

creatie van Koning Karel II van Engeland werd op 

uitnemende wijze ten tonele gevoerd. Bepaald uit de 

toon vallend vonden wij de rol, waarin Sir Henry 

Bennet (lord Arlington) werd uitgebeeld. Hier stond 

o.i. niet de juiste man op de juiste plaats. Hoewel niet 

uitblinkend werd de rol van Freule Marie-Anne van 

Beverweert beter gespeeld, al was ook deze niet vol-

doende beleefd. Voor de Raadspensionnaris Johan de 

Wit had met een zeer goede keus gedaan. Dit spel was 

uitmuntend, goed doorleefd, met een juist begrip voor 

de verhoudingen en nuances. Ditzelfde geld eveneens 

voor de rol van de heer Van Beverweert. 

Hoewel er wel eens een steekje los was aan het 

geheel, men was bijv. een enkele maal de draad kwijt, 

kan toch niet anders worden gezegd, dan dat het 

geheel uitstekend is geslaagd en dat men in Ruurlo 

met trots op de uitvoeringen van dit openluchtspel kan 

terug zien. 

Wij willen echter niet vergeten te wijzen op de 

aardige trekjes die in dit spel waren verwerkt. Het was 

geen droge aaneenschakeling van woorden en 

gebeurtenissen, integendeel, het geheel was spranke-

lend van leven, waarin ook aan de humor een plaats 

was gegeven.  

Herinneren wij slechts aan de geestige gesprekken 

tussen de beide freules van Beverweert, en ook aan de 

verschijning van de dikke bierbrouwer met zijn 

tonnetje bier op een kruiwagen, waarvoor men 

niemand anders had uitgekozen dan slager Booltink, 

in Ruurlo welbekend. 

En tenslotte memoreren wij de uitnemende wijze, 

waarop de prologen werden uitgesproken met een uit-

stekende articulatie, en met gebaren die het gesproken 

woord op de juiste wijze ondersteepten. 

Resumerend kunnen wij zeggen:  

Een uitnemend spel, een goed geslaagde opvoering en 

een waardige herdenking van het Regeringsjubileum. 

 

 
 

Noot redaktie: Wie heeft nog foto's van, kent spelers 

van toen, of heeft persoonlijke verhalen over dit open-

luchtspel, wij houden ons aanbevolen. Wim 

Bluemers. 0573--452062 

FOTO'S UIT DE OUDE DOOS 

 

Van ons lid Peter ten Arve kregen we een aantal – 

door hem ingescande- foto's toegestuurd. 

In de begeleidende brief schrijf hij, dat de foto's 

afkomstig zijn uit fotoboeken van de dames To ten 

Hoopen (+1907 Neede), gehuwd met de heer L. 

Schrader en Co(os) ten Hoopen (+1911 te Neede), 

ongehuwd, allebei begin 1999 overleden in 

Drachten. Beide dames zijn onderwijzeres geweest 

en waren kleindochters van Jacob Wullink, die later 

ook in Ruurlo heeft gewoond. To ten Hoopen heeft 

blijkbaar ook in Ruurlo voor de klas gestaan.  

 

 
 

Deze foto is gemaakt in het voorjaar van 1933. Juffrouw 

Co ten Hoopen zit op de tafel in licht pakje.  
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Het bijschrift bij de foto onderaan het vorige blad 

luidde: Bij te Winkel, Ruurlo 1928. 

 

 
 

Dit is een foto van de grote turnbijeenkomst in Ruurlo 

in 1928.  

(Er waren nog twee andere foto's van deze 

bijeenkomst. Deze beide andere foto's staan afgebeeld 

in het boekje: Ruurlo in oude ansichten). 

 

 
 

Dit is een foto van de Ruurlose zangvereniging 

Crescendo, gemaakt in 1929.  

 

Tot zover deze fotoserie. 

Mocht u op- of aanmerkingen of aanvullingen 

hebben,  geef ze dan door aan een van de 

redactieleden.  

 

 

DE PRIJSAANDUIDING. 

 

Onder deze kop vond ik In een oud politieblad van 

30 augustus 1947 een stukje over de 

prijsaanduiding.  

Tegen de achtergrond van wat ons de komende tijd 

te wachten staat, leek het me leuk dit stukje te 

plaatsen (red JHT). 

 

Iedereen zal hebben ervaren, welk een gemak het is, 

in een winkel zonder vragen of zoeken de prijs te 

kunnen weten, die voor elk artikel geldt. Toch is het 

niet het "gemak" van het publiek, dat bij de uit-

vaardiging der prijsaanduidingsbeschikkingen vóór 

zat. Wat dit dan wel was, zal een ieder duidelijk 

zijn, di er even over nadenkt. Stel U voor, U loopt 

een winkel binnen en wenst iets te kopen; U moet 

voor ieder artikel, voor iedere kwaliteit de prijs 

vragen. De winkelier zal in vele gevallen zijn klant 

taxeren en hem vragen wat hij denkt met kans op 

succes te kunnen doen. U komt op de markt: er 

staan vijf karren net fruit. Ze verkopen alle druiven. 

Wanneer U de soort en de kwaliteit, welke U 

begeert, wilt verwerven voor de laagste prijs, dan 

moet U alle vijf karren langs gaan en vragen. 

Sterker nog: in een café-restaurant: U neemt koffie, 

een borrel, bier; wat een verleiding voor de kellner. 

U op Uw vraag: "hoeveel ben ik schuldig?" zo veel 

af te nemen als hij denkt, goedschiks te kunnen 

doen! En denk eens aan de controle-ambtenaar; hoe 

willen deze mensen delicten constateren wanneer U 

eerst voor alles en nog wat de prijs moet vragen! 

Terwijl thans alleen het blote feit van het 

aanhechten van een hogere prijs dan die welke 

geoorloofd is, U tegelijk op het spoor en op het wild 

zet. Het zal een ieder duidelijk zijn, dat in het 

huidige stadium van de "prijsbeheersing" het 

element van de prijsaanduidingsplicht niet te missen 

is. En als dat zo is, dan dient ook met alle macht de 

naleving te worden bevorderd.  

Talrijk zijn de Besluiten, Beschikkingen en 

Voorschriften aangaande de prijsaanduidingsplicht. 

Zij vonden als het ware een grondwet in het "Prijs-

aanduidingsbesluit 1941", waarbij een ieder, die als 

kleinhandelaar of in een andere hoedanigheid in de 

kleinhandel, voedings- en genotmiddelen, textiel- of 

lederwaren te koop aanbiedt, verplicht is deze waren 

te prijzen onder vermelding van de kwaliteits-

aanduiding en de verkoopseenheid, onverschillig of 

ze in etalages binnen of buiten de winkel of op 

verkoopstands zijn uitgestald. In het 

uitvoeringsvoor-schrift van 1944 wordt de 

verplichting tot vermelding der prijzen uitgebreid 

tot alle goederen, die op zodanige wijze zijn 

uitgestald, dat zij van de openbare weg al zichtbaar 

zijn. Tevens wordt de prijsaan-duidingsverplichting 

uitgestrekt tot goederen, welke niet te koop,  doch 

om andere redenen zijn uitgestald, wanneer in het 

betrokken bedrijf gelijke of gelijksoortige goederen 

te koop worden aangeboden of in voorraad zijn. Dit 

kan dus slaan op artikelen die uitsluitend als model 

dienen.  

Daarnaast zijn talrijke bijzondere prijsaanduidings-

voorschriften afgekondigd, bijvoorbeeld voor vaste 

brandstoffen, logiesbedrijven, spijzen en dranken, 

huurauto's, meubelen, bloemen, vis, klompenher-

stellingen, groenten en fruit, gebak, koekjes en 

suikerwerk en voor de kappersbedrijven. 

Het is ook voor U geen geheim, dat de prijsaan-

duiding in vele zaken nogal te wensen overlaat. Het 

zal u eveneens bekend zijn, dat tot dusver een 

coulante houding is aangenomen.  
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Maar zoals meestal het geval is, komen we er niet 

zonder strenge maatregelen. Er zal dan ook worden 

overgegaan toch een strakker beleid. Het geduld van 

de betrokken instanties is op en zij zullen desnoods 

overgaan tot inbeslagname der betrokken goederen.  

De Tuchtrechter zal dan wel zeggen, wat er met 

deze goederen gebeurd. Het is te verwachten dat 

deze maatregel een even krachtig als gewenst wapen 

zal vormen in de hand van de controleurs. Voorheen 

zouden de schuldigen een boete van ƒ 10,- tot ƒ 

500,- krijgen. Thans worden de onmiddellijke 

consequenties belangrijk groter.  

Voor marktstalletjes, karren, bakfietsen e.d. geldt de 

prijsaanduidingsplicht evenzeer als voor winkels.  

Nu zul U vragen, of er gevallen zijn, waarbij de 

prijsaanduidingsplicht niet bestaat of enigszins 

getemperd wordt.  

Deze gevallen zijn er bijna niet. Om een voorbeeld 

te noemen: bij de boekhandel mag volstaan worden 

met een aanduiding, waaruit blijkt, dat de prijzen 

der geëtaleerde boeken aan de binnenzijde der 

boeken zijn vermeld. In enkele gevallen, 

bijvoorbeeld bij een kunstetalage, kan het 

theoretisch voorkomen, dat een vrijstelling gegeven 

wordt op grond van ontsiering van het geheel. Maar 

overigens kunt U gevoeglijk aannemen, dat overal, 

waar de prijsaanduiding ontbreekt, het fout is.  

Het is duidelijk dat de verplichting tot 

prijsaanduiding reeds een belangrijke bijdrage levert 

tot de strijd tegen de overtreders der overige 

prijsvoorschriften.  

De schoenmaker, de café-restaurant- of hotelhouder 

of wie dan ook, die een hogere prijs aangeeft dan 

die welke is geoorloofd, of die meer vraagt dan de 

aangegeven prijs, stelt zich bloot aan gevoelige 

straffen.  

Het doel van de prijsaanduidingsplicht, zowel het 

publiek als de controleurs in de gelegenheid te 

stellen, op eenvoudige wijze kennis te nemen van de 

verkoopprijzen in de detailhandel, zal bereikt 

worden, wanneer zij algemeen wordt nageleefd. 

Hierin ligt een belang van het kopende publiek: ik 

kan als koper zelf niet nagaan of de gevraagde prijs 

juist is. 

                                                                       D.N.  

 

 

Tot zover het stukje over de prijsaanduiding. Wie 

weet wat ons de komende maanden met de omslag 

naar de euro nog te wachten staat (red JHT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REURLE WOOR BU'J….. 

 

 

Reurle mien dörpken wat is er toch gengs, 

ik ken ow jao haost neet meer trugge. 

Gin schaopskooi meer en gin station 

vót is de "witte brugge" 

In 't Windmöllenveld slaot ze beume ummeneer 

door wilt ze den "natuur" gaon herscheppen 

Sttaasbosbeheer baggert der door dwas deur heer; 

Volgens mie bunt ze ons an 't neppen! 

 

Vót is den Es met zien stoevende rogge, 

veranderd in huze en pleine. 

Vót bunt den Joostenkamp en 't Loo, 

van den Leusinbrink is zowat niets meer te zene. 

Wi-j hebt now Rogge, Haver en Spelt, 

maor dah bunt straoten vol stene! 

 

Ze neumt ow 't harte van onzen Achterhook, 

in mooie krentjes van 't V.V.V. 

woorin ze pocht op onze prachtege Meene. 

't Spiet mie leu, dat ik dat toch anders zee. 

Want mien Reurle, hef in de joorn 

dee achter ons ligt; beheurlek in anzeen elene… 

 

A'k trugge denke an dat röstege darp 

woor a'k spöllen in mien kinderjoorn, 

en zee wat ons nog is ebleven, 

dan he'w ne duftege vere verloorn. 

En Reurle dat dut mangs slim zeer! 

Want Reurle….., ow harte, 

Dah klopt haost neet meer. 

 

 

 

 

Reurle, 7 maart 2001, 

Wim Bluemers. 
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