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Van de voorzitter 
 

Zittend achter de computer om dit stukje te schrijven 

heb ik uitzicht op een echt winters landschap en op de 

radio hoor ik dat het vannacht op 1 meter hoogte 

boven de sneeuw 15º heeft gevroren in het Reurlse 

Brook. 

Het is maar voor 1 nachtje maar toch....winter! 

 

In december schreef ik dat de sponsoractie bij de 

Plusmarkt Kogelman vermoedelijk wel € 50-- op zou 

brengen maar daar zat ik goed naast. Het is in totaal € 

75,-- geworden. 

Dank aan alle Plus-klanten die de punten bij ons 

hebben ingeleverd. 

 

Voor onderhoud aan de Kroezeboom hebben we een 

offerte ontvangen en met een verzoek voor subsidie 

naar de gemeente gezonden. 

 

In de Kroezeboom van december was een kaart 

ingesloten voor de leden waarvan de contributie nog 

niet automatisch werd afgeschreven. Hierop is aardig 

gereageerd echter denk ik dat er nog meer in kan zitten 

Kijkt u nog eens in de december-Kroezeboom, pak de 

kaart en vul deze alsnog in. Dank voor de moeite. 

Het spaart kosten en arbeid (van vrijwilligers) en u 

blijft echt wel baas over uw eigen geld ! 

 

Weet u dat het 400ste lid van onze vereniging heel 

dicht bij is ? 

 

Reünie Kerst Zwartschool, zie artikeltje. 

 

Onderling zoeken de Oudheidkundige of Historische 

verenigingen contact om bepaalde activiteiten 

gezamenlijk te doen zoals b.v. een bezoek aan een 

tentoonstelling of een tuinenreisje met rondleiding. 

Het lukt niet altijd om dan een volle bus te krijgen, 

vandaar dit onderling contact. Op 17 februari a.s. gaan 

we met Hengelo en Zelhem om de tafel voor een 

eerste gesprek. Vorden kijkt nog even de kat uit de 

boom. 

 

Over Vorden gesproken, in hun laatste tijdschrift stond 

een artikel van de heer Bertie van Bremen, zoon van 

de bakker op de hoek van de Domineesteeg en de 

Dorpsstraat (nu oprit en parkeerplaats van de Luifel) 

dat ik wel geschikt vond voor onze Kroezeboom, 

compleet met foto. Na verkregen toestemming van de 

heer van Bremen en de Vordense zustervereniging heb 

ik de redactie gevraagd dit stukje over te nemen. 

 

Na 70 infusen in 14 chemokuren gaan we volgende 

week ( 7 februari ) na een scan, praten over de verdere 

behandeling. De oncologe wil even stoppen met de 

chemo en hoopt dat de goede conditie van mij in staat 

is de ziekte met eigen afweer stabiel te houden zoals 

dat nu al maanden is. Goede controle, hopen en 

afwachten. 

Tot de volgende “boom “. 

 

Martin Kok 

 

 

Van het secretariaat 

 

Ons ledental stijgt nog steeds. Op dit moment hebben 

we 395 leden 

 

De Reulse winterdag is goed verlopen. We hadden 

veel belangstelling voor alle artikelen en het vertonen 

van foto,s op de pc had veel aandacht.  

U kunt een cd van de foto,s bestellen bij Gerrit Kleyn 

Winkel (384 foto’s). 

 

Op de  ledenvergadering d.d. 12 maart 2003 zal Gerrit  

Kleyn Winkel aftreden als bestuurslid. Gerrit heeft te 

kennen gegeven dat hij zich nog gaarne voor onze 

vereniging wil inzetten. 

Het bestuur heeft hem derhalve verzocht om het 

archief van  Old Reurle te beheren. Hij heeft 

toegezegd deze functie te willen vervullen. 

 

U kunt dus vanaf heden voor alle informatie 

aangaande het archief bij hem terecht. 

Cursusbrochure 2003 (zie informatieblad in deze 

Kroezeboom.) Verder informatie bij de secretaris. 

 

Leo Besselink, secretaris 

 

 

Op de dörpel van ’t joor. 
  

As ’n boek nog onbeschreven, zo lig door ’t ni-je joor. 

Wat zal ’t verhaal gaon geven…wödt ’t luchteg of 

heel zwoor. 

Ik mot dat verhaal gaon schrieven, woord veur woord 

en blad veur blad,        03.01(01) 



Allemaole laevensbrieve, völ met kleuren of wit zwat? 

Aarzelend nem ik de penne, zet ik mie tot schrieven 

an, 

Umdat ik ’t verloop neet kenne en niet wet of ik ’t wel 

kan. 

’t Handschrift zal soms zwiereg waezen, at ’t geluk 

zien bli-jspel völt, 

Of heel beev’rig nauw te laezen, woorin angst te 

speuren völt. 

Vaste komt der ok wal vlakken dee ’t blanke vlak 

besmeurt, 

’t helpt niet of ik ze bedekke, wat gebeurd is, is 

gebeurd. 

Somstieds zal ik wied in ’t veuren blaaje al 

beschrieven gaon, 

Later zögt dan soms ’t gebeuren, dat door strepen 

komt te staon. 

Al bunk muu van ’t egaal schrieven, dan nog krig 

mien hand gin rö, 

Want de tie d die zit te drieven, nimmer löt den drang 

mie lös. 

Dus mo’k an de gange blieven of ’t met of tegenvölt, 

’t Zal wel gaon, at met ’t schrieven God mien hand 

moor vastehölt. 
  

Bron: Met dank aan de hr.Theo Schoenaker, redacteur 

van : Parochienieuws St.Willibrordus parochie. 

 

 

Ledenvergadering 
 

Op woensdag 12 maart 2003 vindt overeenkomstig 

het huishoudelijk reglement de  ledenvergadering 

plaats van de Historische Vereniging” Old Reurle” 

 

Aanvang 20.00 uur precies in de zaal de Luifel te 

Ruurlo. 

 

AGENDA: 

 

1 Opening door de voorzitter en e.v. mededelingen. 

 

2.Notulen van de vorige vergadering d.d. 13 maart 

   2002 (zie de Kroezeboom  jaargang 19 no 2, 2002) 

 

3 Ingekomen  stukken . 

 

4.Jaarverslag seizoen 2002  secretaris (zie de 

   Kroezeboom no 1, 2003) 

 

5.Jaarverslag penningmeester. 

 

6.Verslag van kascontrole commissie, mw.T. 

   Huitema-Bruin en dhr. J. Schotanus.  

   De heer J. Schotanus is aftredend, er dient derhalve 

   een nieuw lid voor de kascontrole  benoemd te 

   worden. 

   

7.Bestuursverkiezing:   

   Aftredend is dhr. G.J. Kleyn Winkel. 

   Aangezien Gerrit 3 perioden bestuurslid is geweest 

   dient er een nieuw bestuurslid benoemd te worden. 

       

   Namen van tegenkandidaten kunnen tot de verga- 

   dering worden ingediend bij de secretaris. 

     

8 Rondvraag. 

 

9.Sluiting. 

  

 

Jaarverslag “Old Reurle” 
 

Jaarverslag van Historische Vereniging Old Reurle 

Seizoen 2002 

 

Bestuur: 

Op 13 maart 2002  zijn de bestuursleden mevr. R.   

Greupink-Wolsink en dhr. L. W. Besselink herkozen  

voor een periode van 3 jaar. 

Het bestuur vergaderde 5 keer en nog enkele infor-  

mele bijeenkomsten 

 

Activiteiten: 

9 Januari 2002: 

De jaarlijkse nieuwjaarsrolletjes bij de koffie,dhr. B.   

Tragter vertoonde 2 films over de Gelderse IJssel en  

het Haaksbergerveen. 

  

13 februari 2002: 

dhr. W. Vlaanderen  hield een lezing over Begraaf-  

plaatsen door de eeuwen heen,  

met een accent op het  begraven in Gelderland.  

  

13 maart 2002: 

Algemene ledenvergadering en aansluitend gaf dhr. J.  

Huisman uitleg en beelden over archeologie. 

Hij viel in voor de ziek geworden heer Schepers uit  

Eibergen. 

 

Op 10 april was de  gezamenlijke bijeenkomst met  

Lochem. 

 

9 Oktober 2002 : 

dhr. J. Berends hield een lezing met dia’s over N.O. 

Twente, Singraven en Ootmarsum. 

03.02 (02) 

 



13 November 2002: 

dhr. J. Huisman was wederom onze gast, nu voor- 

bereid,  gaf hij beelden en uitvoerige uitleg over  

archeologie en vondsten. 

 

11 december 2002: 

Wim Bluemers las  prachtige Kerstverhalen voor in  

het dialect. 

    

Verder was Old Reurle aanwezig op de braderie en   

de Reulse winterdag. 

 

Tijdschrift Onder d’n Kroezeboom 

Ons tijdschrift ziet er uitstekend uit in de nieuwe   

uitvoering. 

De redactie kan nog wel kopij gebruiken. 

Dank aan iedereen  die   meewerkt zodat we elk  

kwartaal weer een  Kroezeboom ontvangen. 

  

Leden 

Ons ledenbestand stijgt nog steeds. Per 1 januari 2003  

hadden we 392 leden. 

 

Oude landbouwwerktuigen 

Afgelopen seizoen hebben we weer een aantal oude  

attributen er bij gekregen en het nodige onderhoud   

gepleegd. 

De tentoonstelling is permanent te bezichtigen bij de  

Cactusoase Annie en Bert  van der Meer. 

 

Kadastrale Atlas van de gemeente Ruurlo 

In maart 2002 hebben dan eindelijk de atlas kunnen  

uitgeven.Ruim 300 exemplaren. 

Het is een mooie atlas geworden met extra aanvulling  

door dhr. F. Toevank. 

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het kasteel  

werd het eerste exemplaar overhandigd aan de   

Burgemeester mw. De Zeeuw-Lases. 

Er zijn nog atlassen in voorraad, men kan  bestellen 

bij dhr. A. Flierman. 

 

Dorpspomp 

De dorpspomp is gereed en werd tijdens de braderie  

in augustus 2002 overgedragen aan de gemeente  

Ruurlo. Een oude traditie is in ere hersteld. 

 

Werkgroep archeologie 

De werkgroep heeft meegeholpen bij het onderzoek  

op het kerkplein naar oude graven. 

Verder werd onderzoek verricht op de Venterkamp en  

de Formerhoek. 

 

Tot slot wil ik mijn medebestuursleden danken voor  

de samenwerking in het afgelopen seizoen. 

Ruurlo 12 maart 2003 

L.W. Besselink , secretaris 

Voor akkoord: M.G. Kok, voorzitter 

 

 

Van de penningmeester 
 

Op 5 februari j.l. hebben mevr. Huitema en de hr. 

Schotanus de kas/bankstukken, de begin- en eind-

saldo’s van de bank en kas van het boekjaar 2002 

gecontroleerd en akkoord bevonden. Op de a.s. 

ledenvergadering zullen zij hier mondeling of 

schriftelijk verslag van uitbrengen.  

Voor de eerste keer in mijn loopbaan als 

penningmeester van “Old Reurle” moet ik constateren 

dat er een negatief saldo is ontstaan.  Dit is echter niet 

verontrustend en ik heb hiervoor een verklaring. 

Het vorig jaar hebben we veel uitgaven gehad en toch 

nog een positief resultaat. Dit kwam doordat het 

vooruitbetaalde sponsorgeld van de kadastrale atlassen 

en een vooruitbetaalde subsidie van de gemeente reeds 

was ontvangen. De uitgave en afwerking van de 

kadastrale atlas is in dit boekjaar gebeurd en heeft in 

totaal een goed positief resultaat 

Voor dit jaar hebben we als een bijzondere uitgave 

o.a. de dorpspomp gehad. Ondanks goede 

medewerking van de aannemers, welke vermeld staan 

op de koperen plaat op de pomp, was dit toch een 

flinke post. Maar gezien het resultaat hebben wij met 

veel plezier deze pomp aangeboden.  

Wilt u meer weten over de ontvangsten en uitgaven 

van uw vereniging kom dan naar de ledenvergadering. 

Gezien de groei van het aantal leden en daardoor de 

ontvangen contributie vind ik dat wij een bloeiende 

vereniging zijn en verzamel ik met plezier de cijfers, 

ook al is het deze keer met een negatief saldo.  

 

Groeten en tot ziens op de ledenvergadering 

Ap Flierman, penningmeester 
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Van de evenementencommissie 
 

Op onze vraag naar belangstelling voor excursies 

hebben voldoende leden positief gereageerd. 

Zowel het reisje naar N.O. Twente als dat naar kasteel 

Twickel kan doorgaan. 

We zijn hier heel blij mee. 

 

De dagtocht naar N.O. Twente o.l.v. de heer  J. 

Berends uit Doetinchem is gepland op donderdag 15 

mei 2003. 

De globale dagindeling is als volgt: 

  8.00 uur: vertrek uit Ruurlo. 

10.00 uur: aankomst Singraven, koffie met gebak. 

11.00 - 12.00 uur: rondleiding in het kasteel. 

12.00 uur: vertrek voor rondrit N.O. Twente naar   

         Lage (Dld.). 

13.00 uur: lunch in Lage. 

14.00 uur: wandeling in Lage (kerk, ruine, Edelmans- 

         huis,watermolen,enz.) 

15.00 uur: Ootmarsum. Koffie of thee. 

         Stadswandeling, museum. 

16.15 uur: vertrek, rondrit, waarna om ca. 18.00 uur 

         terugkomst in Ruurlo. 

De totale kosten, inclusief bus, koffie, lunch, entrees, 

enz. bedragen plusminus € 40,00 - 45,00 per persoon. 

Leden van “ Old Reurle” krijgen € 10,- korting. 

De kosten kunnen tijdens de reis worden voldaan. 

Willen de leden die zich al hebben aangemeld, 

telefonisch doorgeven of ze wel of niet meegaan? 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de bus. Leden 

kunnen zich dus nog aanmelden, maar dan geldt wel: 

wie het eerst komt, wie het eerst maalt. 

Opgeven bij Reina Greupink, tel. 0573 - 452477. 

 

Het uitstapje naar  Twickel  zal plaatsvinden op 

dinsdag 10 juni 2003 en is enigszins gewijzigd. We 

hebben nl. de mogelijkheid om, naast de tuinen, 

ook het kasteel te bekijken.                

Het programma gaat er ongeveer als volgt uitzien: 

 9.45 uur: verzamelen bij “De Luifel”. 

            Kijken wie met wie rijdt, omdat we met eigen  

            vervoer gaan. De benzinekosten kunt u,  

            denken we, wel onderling regelen. 

10.00 uur: vertrek. 

10.45 uur: verzamelen op de parkeerplaats bij kasteel 

Twickel.Deze wordt met borden aangegeven. 

11.00 uur: Rondleiding door het huis o.l.v. een gids. 

 

Twickel is ontstaan in 1347 en is in de loop der 

eeuwen, met zijn 4000 ha. grond en 130 boerderijen,  

uitgegroeid tot het grootste landgoed van Nederland. 

Het huis is nog geheel ingericht als ten tijde van de in 

1975 overleden barones van Heeckeren, gravin van 

Aldenburg Bentinck. Het bevat tevens een rijkdom aan 

boeken en kunstschatten. In 1953 is alles 

ondergebracht in de “Stichting Twickel”. Deze 

rondleiding duurt ca. 5 kwartier. Daarna is er 

gelegenheid om koffie te drinken of iets te eten. 

Aansluitend: Rondleiding door de tuin o.l.v. de heer 

Saaltink, die in februari een dialezing heeft gegeven 

over Twickel, het huis, de tuin en zijn bewoners. 

De tuin bestaat uit een formele tuin met een fraaie 

oranjerie met een collectie eeuwenoude citrusbomen,  

  03.04 (04) 



een rotstuin, aangelegd in 1932 en een park met 

groepen oude bomen en waterpartijen. Verder is er 

nog een ommuurde moestuin. Eventueel kan hierna 

nog een  bezoek aan de “Wendezoele”  gebracht 

worden. Dit is een museumboerderij in de directe 

omgeving van Twickel. 

De boerderij laat een beeld zien van het boerenleven 

in de eerste helft van de 20ste eeuw. Er worden ook 

demonstraties gegeven van spinnen, weven, e.d. Ver- 

der is er een kruidentuin en is er veel aandacht voor 

oude landbouwgewassen. 

De terugkomst in Ruurlo zal ongeveer om 18.00 uur 

zijn. De onkosten bestaan uit: uw eigen reiskosten, 

entree Twickel (€ 4,00), entree Wendezoele (€ 1,50), 

en evt. gebruikte consumpties, lunch, maar onze 

penningmeester heeft ook voor deze excursie een 

bijdrage beloofd, zodat we nog niet precies weten wat 

alles gaat kosten. 

Wil iedereen die zich heeft aangemeld telefonisch 

doorgeven of hij wel of niet mee gaat? Ook nieuwe 

belangstellenden kunnen zich nog opgeven. 

Voor de excursies kan men zich tot uiterlijk 12 

maart opgeven. 
Doorbellen aan Reina Greupink: 0573 - 452477. 

 

Van het winterprogramma rest ons nog: 

12 maart, de ledenvergadering, met na de pauze een 

optreden van de heer Ben Schreurs met liedjes en 

conferences. 

9 april, dan houdt de heer Steins uit Haaksbergen een 

dialezing met als titel: “Op weg naar de ware Jacob”, 

een pelgrimstocht van Utrecht naar San Tiago de 

Compostella. Deze avond is ook de Hist. Ver. uit 

Lochem te gast. 

 

Dan willen we u ook nog even attent maken op het 

volgende: Cursussen Volksuniversiteit door mede-

werkers Staringinstituut. 

In 2003 zullen twee medewerkers van het Staring-

instituut cursussen gaan geven op de Volksuniversi-

teit Doetinchem. 

Op donderdag 27 maart van 19.30 - 21.30 uur zal 

streektaalconsulent Geert Roelofs u middels een 

workshopachtige voordracht op schoolse wijze actief 

laten deelnemen in de wereld van het dialect. 

Op donderdag 10 april van 19.30 - 21.30 uur en op 

zaterdag 12 april van 13.00 - 17.00 uur zal cultureel 

antropoloog Walter Knoop samen met u op de fiets 

stappen om het fraaie cultuurlandschap rond Ruurlo te 

verkennen. De donderdagavond voorafgaande aan de 

fietstocht is er een voorbereidende lezing 

Voor nadere informatie kunt u bellen met het 

Staringinstituut (0314 - 332831) 

 

Samenvattend: 

15 mei: dagtocht naar N.O. Twente. 

10 juni: excursie naar Twickel. 

 

Laten we hopen op mooi weer tijdens onze uitstapjes. 

Tot ziens. 

 

Ineke en Reina.  

 

 

Cursussen GOC 2003 
 

 
verdere informatie kunt u krijgen bij de secretaris 

 

 

Reünie Kerst Zwartschool 
 

Uit het archief van de heer F. Toevank blijkt dat de 

Kerst Zwartschool is geopend op 18 november 1953, 

dus 50 jaar geleden. 

Dat moet gevierd worden en ook onze vereniging is 

verzocht hiervoor materialen aan te dragen voor de 

tentoonstelling die de feestcommissie gaat 

voorbereiden. 

 

Bij ons zal vooral uit het verleden van vóór de Kerst 

Zwartschool nog wel wat te vinden zijn.      03.05 (05) 



Ook de leerlingen van de oude dorpsschool (nu 

bibliotheek) worden op de reünie uitgenodigd en 

daarvoor vraagt de commissie uw belangstelling en 

medewerking. 

 

Het gaat o.a. om het volgende 

1o. Heeft u adressen van oud leerlingen die         

inmiddels niet meer in Ruurlo wonen? 

2o. Schoolfoto’s van vroeger, van schoolreisjes         

tekeningen, werkstukjes, enz. 

3o. leuke verhalen over spelletjes op het         

schoolplein( heeft uw tong wel eens vastgevroren 

gezeten aan de stangen van het schoolhek), eigen-

aardigheden of  anekdotes over de meesters en de  juf-       

frouwen (kersen stelen bij Boesschoten}  oude rappor-

ten, alleen als de cijfers voldoende waren, enz. 

 

Foto’s en waardevolle papieren die u inlevert 

worden gekopieerd of gescand en krijgt u 

onbeschadigd per omgaande terug. 

U kunt uw spullen brengen bij de Kerst zwart school 

of bij de heer Bert Kettelerij, Borculoseweg 62 

telefoon 0573-45 22 04 of bij bestuursleden van OLD 

REURLE. 

 

Wie weet waar de “eerste steen “ van 1953 is 

gebleven, sinds de verbouwing spoorloos ?? 

 

 

 
Advertentie uit het blad landbouwmededelingen  

(1 juni 1936) 

 

 

Herinneringen 
 

Door A.J. van Bremen 

  

Bij het lezen van de stukjes in de Kronyck Áöserije’ 

(Wullink, december 2001) en ‘Wat voorbij gaat’ 

(Borgman, mei 2002)  

bleek wat er de laatste 50 à 60 jaar allemaal veranderd 

is in deze omgeving. Dat bracht mij op het idee om 

ook eens wat uit mijn jonge jaren op papier te zetten. 

Zelf kom ik niet uit Vorden, maar uit Ruurlo. Niet 

zo’n groot verschil, allebei Achterhoek. 

  

Als bakker zijnde, heb ik ook heel wat ‘af eäösd’. Een 

36-uurige werkweek was er nog niet. Tijd van 

beginnen was er wel (’s morgens om 4 uur op en ’s 

zaterdags nog eerder) en je ging door tot je werk klaar 

was. 

  

De oven werd verwarmd met takkenbossen. Dat 

gebeurde heel geleidelijk. Niet de oven volstouwen en 

dan maar branden; nee, eerst een paar bossen achter in 

de oven, dan een paar midden in en dan voorin. Dat 

was om een goed doortrokken warmte te krijgen. Als 

de oven op temperatuur was, werd de as en houtskool 

met een grote ijzeren haak naar voren gehaald en in de 

doofpot gedaan en werd de ovenvloer schoongemaakt. 

  

Nadat het brood gebakken was, werden koeken en 

koekjes gebakken op de warmte die nog in de oven 

aanwezig was na het bakken van het brood. In principe 

werd er slechts eenmaal per dag gestookt, behalve ’s 

zaterdags, dan werd er twee keer gebakken. 

  

Wij hadden een grote oven waarin 100 à 120 broden 

tegelijk konden. De broden wogen 800, 1200 en 1600 

gram per stuk. Eenmaal per week (’s maandags ) werd 

er roggebrood gebakken. Dat zat minstens 16 uur in de 

oven, van maandagmorgen 10 uur tot dinsdagmorgen 

4 uur. Om geen harde korst om het roggebrood te 

krijgen, werd de ovendeur helemaal dicht gesmeerd 

met roggebrooddeeg. Net als stopverf om een ruit. Op 

die manier stoomde het brood meer dan het bakte. 

Roggebroden waren er van 1,2,4 en 8 kilogram. 

  

Dan moest er ook nog bezorgd worden, eerst in de 

kom van het dorp en na de middag in het 

buitengebied. Dat gebeurde met een transportfiets, met 

een mand voorop. Dat was niet altijd even 

gemakkelijk. Veel verharde wegen waren er niet, en in 

de herfst en de winter waren het soms ware 

modderpoelen waar je door moest. ’s Zomers moest je 

soms hele stukken door mul zand.       03.06 (06) 



Ik kan me nog een winter herinneren met veel 

(stuif)sneeuw, waar met de fiets niet door te komen 

was. De broodmand werd dan van de fiets gehaald en 

op een slee gezet en zo zijn we toen lopend ‘de boer’ 

op gegaan. 

 

Gelukkig was dat maar een uitzonderlijk geval, maar 

toch ging er veel tijd in de bezorging zitten 

Daardoor kon het gebeuren dat je bij een boerderij de 

deur op slot vond. 

 
 
De ouders van de schrijver van dit artikel voor hun bakkerij 

aan de Dorpsstraat in Ruurlo. Deze foto is gemaakt 

omstreeks 1930. 

 

In de winterdag werd ’s avonds om een uur of negen 

het bed opgezocht, de koeien moesten de volgende 

morgen al weer vroeg gemolken worden om de melk 

tijdig naar de fabriek te krijgen. 

Als er niemand aanwezig was, werd het brood in een 

melkbus gedaan, die buiten op het rek stond, zodat er 

geen hond of ongedierte bij kon komen. 

Dat kon ook nog voor verrassende voorvallen leiden, 

zoals die keer dat de melkmeid ’s morgens een bus 

pakte en zonder er erg in te hebben dat de bakker daar 

brood in had gedaan de zeef er op zette en de melk in 

de bus goot. Toen het brood ging drijven en de zeef 

omhoog drukte was het kwaad al geschied. Dit had tot 

gevolg dat er een paar dagen broodpap gegeten is. 

  

Er werd hard en veel ‘geäösd’. Je wist niet anders. 

Maar van stress had nog niemand gehoord. 

De jongere generatie kan zich dit waarschijnlijk bijna 

niet meer voorstellen. 

  
Bron: Met toestemming van de auteur overgenomen uit: 

Vordense kronyck  december 2002  

 

 

Boerderijnamen van Ruurlo 
 

Wijk G: De Nieuwenhuishoek en het Broek deel II 

G 31 De Goudvink 

 

Deze boerderij dateert van 1849 en ligt aan de 

Groenloseweg 43. De Goudvinkdijk komt hier op uit. 

De boerderij is door blikseminslag in 1880 afgebrand 

en nog een keer herbouwd in 1928. 

 

G 32 Coerman ook wel Tolgaarder 

 

Tolgaarder H.J. Coerman kwam hier in 1835 te wonen 

voor het innen van de tol aan de Groenloseweg, later 

nummer 62. Een coerman was iemand die een 

uitkijkpost bemande. 

 

G 33  De Tol 

 

Vanaf 1853 komt er een tolhuis voor de staat, later 

Groenloseweg 45. Het betrof het geldelijk beheer voor 

de weg Zutphen – Pruisen. In 1884 is de woning, in 

opdracht van het Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat, herbouwd. In 1931 wordt dit pand 

gesloopt voor een woonhuis voor klompenmaker 

Arink. 

 

G 33 Grinteboer 

 

De bewoners van de Grinte aan de Foekendijk namen 

de naam voor deze woning mee, die in 1918 is 

gebouwd voor klompenmaker G.J. Wolterink, aan de 

Groenloseweg 51. 

 

G 33b Bleumink 

 

J.B. Bleumink kwam hier in 1923 te wonen. Hij was 

ook klompenmaker. Het adres is Lage Scheidijk 5. 

 

G 34 Mentink 

 

De eerste bewoner, Gerrit Jan Groot Zevert, was 

landbouwer. Ook had hij een stalhouderij met 

tapkamer. Vanaf  1853  komt hij er als kastelein te 

wonen. Hij is afkomstig is van boerderij Mentink uit 

Beltrum. Er zijn verschillende verbouwingen geweest 

en bij de laatste wordt het Café Mentink aan de 

Groenloseweg 57. 

 

G 34a Nijhof 

 

Het pand is gelegen aan de Lage Scheidijk 1. Het is in 

1918 gebouwd voor J.H. Nijhof. In 1939 is het 

herbouwd. 

  

 

     03.07 (07) 



G 34b Mombarg 

 

Vanaf 1923 woonden er Mombargs, nu Hoge 

Scheidijk 1. De familienaam komt van een erf te 

Linde, gemeente Vorden. In 1423 heetten zij 

Modenberch.  

De bezitter van het erf heette Modo. 

 

G 35 Tank, eerst de Hutte genoemd 

 

De eerste bewoners vanaf 1854 vertrokken in 1871 

naar Amerika. De volgende bewoners vertrokken toen 

het pand in 1876 afbrandde. Er kwam een nieuw huis 

dat in 1928 nog een keer werd herbouwd. De naam 

Tank betekent Germaanse tempel. 

 

G 36 De Leeuw 

 

Van de Leeuw bestaat een zeer oude foto. De bewoner 

was een wever die er in 1859 kwam met zijn familie. 

In 1924 kwam er een nieuwe boerderij en sinds enige 

decennia is hier nu een camping aan de Bekkenwal 2. 

Over enige tijd zal deze Meibeek gaan heten. 

 

 
 

Oude foto van De Leeuw (uit Ruurlo in oude ansichten) 

 

G 37 Waterhoen 

 

Op dit erf staat sinds 1845 een boerderij die in 1915 is 

herbouwd.  

Deze bevindt zich aan de Branderveenweg 2. 

 

G 38 De Schoolte 

 

De eerste bewoners kwamen in 1852 van de 

Binnenman A5. De woning is in 1899 herbouwd. Ze 

bevindt zich aan de Goudvinkendijk 3. Er heeft hier 

geen scholte of te wel bestuurder gewoond. 

 

 

 

G 39 De Kooi 

 

Dit oude erf wordt al in 1670 vermeld met Jan Kooier, 

ook wel genoemd Gerritsen of Jansen. Hij woonde als 

kooier nabij deze eeuwenoude eendenkooi in het 

Kooibos. De familie Kooier heeft er nog ruim een 

eeuw gewoond. Op dit erf bevindt zich nu Manege 

Stal de Kooi, Goudvinkendijk 5. 

 

G 40 Voskamp, ook wel Platensnieder 

 

Gebouwd in 1861 en herbouwd in 1882. Een 

platensnieder maakte platen van bepaalde afmetingen 

voor houte muren of schuttingen. Het adres is 

Kooiersdijk 10. 

 

G 41 De Mors 

 

De Mors werd in 1859 gebouwd temidden van 

moerassig land. Het gebied, gelegen in het Ruurlose 

broek, heette ook de Mors. Het broek betekent ook 

laag drassig land. De boerderij werd ook wel Reurink 

genoemd. Het adres is thans Reurinkweg 1. Sinds het 

begin van de vorige eeuw wonen er Reurinks. 

 

G 42 De Brille 

 

Genoemd naar bewoners die in 1860 van de Brille E 8 

kwamen. Het waren linnenwevers. Het adres is Lage 

Scheidijk 4. 

 

G 43 Brandeveen 

 

Vanaf 1862 is er een boerderij op Brandeveen 

geregistreerd. Ze is mogelijk gebouwd op verbrand 

veen. 

 

G 44 Eversreind 

 

Heette eerst in de Zomp, later kwam de grappige 

naamsverbastering van Reind ten Arve tot Eversreind. 

De eerste registratie was in 1863. Het adres is nu 

Slootsdijk 10. 

 

G 45 Plompzak 

 

De eerste bewoners vanaf 1867 woonden daar bij een 

zomp, daar ging zak op zak in …., plomp. Het adres is 

nu Scheidijk 6. 

 

G 46 Boonk 

 

Genoemd naar G.J. Boonk die er in 1867 kwam te 

wonen, nu Branderveenweg 5.         03.08 (08) 



G 47 Kranenbarg 

 

Aan de Palssteeg 1 hebben vanaf 1868 Kranenbargs 

gewoond. Later onder andere bakker Toevank. De 

familienaam Kranenbarg is te herleiden tot bergje met 

kraanvogels. 

 

G 48 Dondertman 

 

De Dondertman is genoemd naar Albert Jan 

Dondertman. De boerderij is er niet meer. Ze heeft van 

1869 tot 1892 gestaan aan de Hoge Scheidijk, tussen 

de Kreije en Veldhuis (Hietbrink). 

Een erf in Haaksbergen heet Dondertman. In de 17de 

eeuw behoorde het toe aan de familie Donders. Donar 

was een Germaanse voornaam, genoemd naar de god 

Donar, God van de donder. 

 

G 48a Klooster Gerrat 

 

Genoemd naar Gerrat Ribbers die van de boerderij 

Klooster op de Bruil kwam en er in 1918 kwam te 

wonen aan de Slootsdijk 14. 

 

G 49 De Pedde 

 

Pedde betekent pad en is gebouwd in 1920 aan de 

Slootsdijk 19. 

 

G 52 De Mors 

 

Zeer nabij de eerder beschreven Mors op G 41. Ze 

heeft bestaan tot 1908. 

 

G 52 Hukker 

 

Antonius Hukker, klompenmaker, kwam in 1913 

alhier te wonen, nu Groenloseweg 39. Hukker 

betekent bewoner van een erf op een hoek. 

 

G 54 Nieuwenkamp, ook wel Marsman 

 

Vanaf 1870 woonde hier Evert Jan Marsman. Het 

adres is Groenloseweg 49. 

 

G 55 Veldhuis, ook wel Hietbrink 

 

Eerste bewoners vanaf 1882 waren linnenwevers die 

van D 19 kwamen en te Veldhuis heetten. Adres: 

Hoge Scheidijk 5. 

 

 

 

 

G 56 De Kreije, ook wel Ellenkamp. 

 

In 1891 kwamen er bewoners uit Borculo. In 1897 

kwamen er de Ellenkamps, doch voor een korte 

periode. In 1923 kwamen bewoners van de Kreije F 

17. Deze maken de verwoesting van hun boerderij 

mee door de cycloon van Borculo van 1925. De 

boerderij wordt herbouwd aan de Hoge Scheidijk 7. 

 

G 58 Dijkman, ook wel Vetgat 

De familie Dijkman die van Vetgat G25 kwam, komt 

hier in 1885 te wonen. Ook deze boerderij werd zwaar 

gehavend door bovenvermelde cycloon. De oma van 

de huidige bewoners, Janna Dijkman-Klein Ikkink, 

werd in de woonkamer dodelijk getroffen door een 

steen van de schoorsteen. De boerderij is op dezelfde 

plaats herbouwd. Het adres is Branderveenweg 4. 

 

G 59 Meikever 

 

Is gelegen aan de Broekweg 1. De Meikever staat er al 

sinds 1884. Vanaf het begin woont hier de familie 

Lievestro. 

 

G 60 Meerbeek, ook wel Huusken 

 

Het Huusken van 1886 is in 1927 veel groter 

herbouwd aan de Branderveenweg 3. Vanaf het begin 

woont hier de familie Meerbeek. 

 

G 61 Hukker 

 

De bewoners die er in 1887 kwamen heetten Hukker. 

Zij kwamen van de Hukker in het Gotinkveld. 

Adres: Scheidijk 3. 

 

G 62 Mos Jan 

 

Met de naam werd Jan van de Mors bedoeld. De eerste 

bewoners kwamen in 1887 uit Borculo. Adres: 

Bedelaarsdijk 4. 

 

G 64 Stokkink in de Mos 

 

De familie Stokkink woont vanaf 1896 op dit erf, 

vroeger Bedelaarsdijk 3, thans Morsdijk 6a. 

 

G 65 Lievestro, ook wel Schoonoord 

 

Genoemd naar B. Lievestro. De woning van 1895 is in 

1924 verbouwd en er wonen nog steeds Lievestro’s 

aan de Groenloseweg 52. 

 

     03.09 (09) 



G 66 De Gek 

 

Genoemd naar de familie die van I 5, de boerderij de 

Gek op de Bruil, kwam. Een veel oudere dan deze, die 

van 1905 dateert. Adres: Branderveenweg 6. 

 

G 67 Elkink 

 

Vanaf 1910 kwamen er wevers met de naam Elkink te 

wonen. Adres: Lage Scheidijk 2. 

 

G 68 Gietling, ook wel Gietelink 

 

Gietling is het Achterhoekse woord voor Merel. De 

Gietling is van 1910 en is gelegen aan de 

Goudvinkendijk 4. 

 

G 69 Toevink 

 

Kan vertaald worden met te Vink. Ze is in 1911 

gebouwd aan de Goudvinkendijk 2. De woning is 

vervangen door een nieuw huis met luiken. 

 

G 70 Prinsen 

 

De boerderij is van 1911. In 1919 kwamen er Prinsens 

te wonen. Adres: Lage Scheidijk 7. 

 

G 72 Velderman 

 

Vanaf 1915 tot op heden woont de familie Velderman 

aan de Berenschotweg 1. 

 

G 73 De Vleit 

 

Gelegen aan de Vosheuvelweg 9 en dateert van 1913. 

 

G 73a Bekkenkamp, ook wel Waterhoen 

 

Dateert van 1830, doch zal zeker een keer herbouwd 

zijn. Zij is gelegen aan een kamp nabij de Meibeek 

aan de Vosheuvelweg 7. 

 

De volgende G-nummers betreffen geen typische 

boerderijnamen, of worden herhaald, zoals hiervoor 

ook al het geval was. 

 

Tekst van:  M.J. Barones van Heeckeren van Kell 

 
Bronnen:     F. Toevank 

       Gemeentearchief Ruurlo. 

 

  

Voor u gelezen 
 

Over een oud Ruurlo’er’. 

 

Gerhard Ligtenbarg was Rijksveldwachter te 

Lichtenvoorde in de periode 1903 tot 1924.   

 

Hij werd te Ruurlo geboren op 04-06-1854 en was 

gehuwd met Gesiena Christiena Grevink. Zij kwamen 

op 25-06-1903 met vier kinderen van Holten naar 

Lichtenvoorde. Hij woonde er tussen 1903 en 1906 op 

B 74 en was volgens het bevolkingsregister van 

Lichtenvoorde; Rijksveldwachter titulair.  (d.w.z. met 

de laagste rang). 

Hij bleef de functie van Rijksveldwachter bekleden tot 

zijn dood op 17-04-1924. 

 Bron: “de Lichte voorde” no. 46-- juni 2002 

  

Zijn er onder U misschien nog (verre) familieleden die 

iets meer van deze Gerhard Ligtenbarg weten? 

Waar hij precies geboren werd –zijn ouderlijk huis- en 

in welke hoedanigheid hij indertijd naar Holten ging 

b.v.  

De redactie zou het zeer op prijs stellen enige 

aanvullende informatie van U te krijgen. 

 

Wim Bluemers. 

 

 

Brand en Blussen in oud Ruurlo (slot) 
  

In Ruurlo werd de brandbestrijding een 

gemeentelijke aangelegenheid in de jaren na 1820. 

Organisatie en hulpmiddelen, alles werd 

voorgeschreven in een brandweerreglement. 

Hierover werd geschreven in de vorige 

Kroezeboom.  Hoe ging het nu met de brand-

blusserij en wat waren de resultaten? 

  

In het gemeentearchief van Ruurlo zijn gegevens 

opgenomen van de branden, die tussen 1808 en 1906 

in Ruurlo hebben gewoed. Frits Toevank heeft hiervan 

een verslag gemaakt, dat in d'n Kroezeboom van 1990 

is gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de Ruurlose 

brandweerlieden heel wat mogelijkheden kregen om 

hun vaardigheden te tonen. 

In die opsomming trekken twee dingen de aandacht. 

Wat het eerst opvalt is, dat de gemelde branden 

uitsluitend in het buitengebied voorvielen. Hoe nu? 

Zou er in al die jaren in de kom van Ruurlo nooit iets 

hebben gebrand? Stellig wel. De huizen waren even 

brandgevaarlijk als overal elders,        03.10 (10) 



en ook in het dorp zal wel eens een petrolielamp zijn 

omgevallen of de vlam in de vetpan geslagen. Ook 

hooibroei kwam dikwijls voor; en wat dacht u van 

blikseminslag? Wij moeten aannemen dat zo'n brand 

spoedig kon worden bedwongen en voor de 

historieschrijver minder belangrijk was. 

Wat, in tegenstelling hiermee, verder opvalt in het stuk 

van Frits Toevank is, dat dat de branden zonder 

uitzondering een rampzalig einde hadden. 

Herhaaldelijk luiden de meldingen als: 

"Woning en schoppe totaal afgebrand. Huisraad en 

gereedschap verloren" (De Berenpas, 1808). 

"Afgebrand de boerenwoning het Oldenboom (nu 

Haarweg 10), alles verloren". En: (in 1838) 

"Afgebrand de Boerenwoning het Klooster op de Bruil 

(nu Batsdijk 10) van A.J. Bemer. Veel verloren, paard 

moest worden afgemaakt. Oorzaak: vrouw 

krankzinnig, heeft vuur in de hilde gegooid". -  Heel 

typerend is het bericht van 21 juli 1856: "Afgebrand 

de woning De Hekman (nu Brillensteeg 2) van Cilean 

Bemer. Met de aankomst van de spuit was het huis al 

grotendeels afgebrand. Alle vee gered, inboedel 

verloren". 

Deze soort mededelingen leest men herhaaldelijk, en 

de vraag dringt zich op: Was de brandweer wel bij 

machte, met de toen beschikbare middelen een brand 

buitenaf effectief te bestrijden?  

Voor een antwoord moeten wij de verbeelding laten 

spreken. Als op een boerderij in het buitengebied na 

een ongelukje brand ontstond, probeerde men 

misschien eerst de vlammen zelf te doven.  

 
Voorbeeld brandspuit uit die tijd 

 

Verspreidde het vuur zich echter, dan moest de boer 

zich in allerijl voor het luiden van de brandklok naar 

het dorp, naar de koster, begeven. Dat nam nogal wat 

tijd, zelfs als hij, vanuit de Veldhoek, de weg te paard 

zou kunnen afleggen. Trof hij de koster thuis, dan kon 

de noodklok worden geluid en kwamen de spuitgasten 

en emmerdragers opdagen, de een na de ander. 

Vervolgens werd "de spuit" naar buiten gereden; 

misschien was wel een paard beschikbaar dat zich 

echter, onwennig, niet gemakkelijk liet inspannen. 

Onverstoorbaar begaf zich de stoet dan eindelijk naar 

de plaats des onheils en nu maar hopen, dat voor 

voldoende water uit teilen en putten gezorgd was. 

Stond tenslotte na gedurig zwengelen de windketel 

van de pomp onder voldoende druk, dan kon water 

worden gegeven uit een of twee straalpijpen. Was het 

eenmaal zover, ach! dan viel er niet veel meer te 

redden! 

 

 
Foto uit het archief (1962) 

 

Waarschijnlijk was het bij zo'n brand het belangrijkst, 

"huizen en gebouwen in de windrichting nat te 

houden" (Art. 15 

van het Brandweerreglement}. Natuurlijk was 

iedereen het er      over eens, dat een betere brandspuit 

nodig was. Blijkens de archiefstukken is dan ook 

meerdere malen gepoogd een andere pomp aan te 

schaffen. Zo werd in 1838 gekocht "een onderstel voor 

brandspuit op vier wielen", inderdaad een verbetering. 

Van groter belang lijkt het raadsbesluit van 13 Januari 

1880: 

"Aanschaf van een spuit van De Koninklijke 

Geoctroijeerde Stoomfabriek J.H. Potham te Arnhem". 

Dat klinkt goed! Was dat misschien zo'n prachtige 

koperen stoomketel op wielen, glimmend gepoetst, 

met zuigers en pompcylinders en olielantaarns? 

 

Dat zou mooi zijn om te zien, zo'n stoomwerktuig dat 

blazend, snuivend en stampend machtige waterstralen 

voortbrengt! 

Niets wijst erop, of die fraaie stoomspuit er ooit 

gekomen is.         03.11 (11) 



Een besluit van 16 maart 1888 gewaagt alleen van 

maatregelen die wijzen op gebruik van handspuiten. 

Volgens de eerder genoemde "Lijst van Branden tot 

1906" van Frits Toevank wordt in onze gemeente van 

dezelfde soort handblusmiddelen gebruik gemaakt.  

Pas in de raadsvergadering van 4 november 1930 

staat, dat een motorbrandspuit "op een Ford-

automobiel" zal worden aangeschaft van de firma 

Bikkers te Rotterdam, voor 5600 gulden. Dat is een 

verbetering 

In maart 1931 wordt door het college van B. en W. 

bepaald, dat H.A. Huitink en H.M. Teger om beurten 

de automobielbrandspuit zullen bedienen en 

onderhouden. Dat levert die heren elk fl. 75,- per jaar 

op. Eindelijk heeft bij de Ruurlose brandweer de 

nieuwe tijd zijn intrede gedaan! 

In 1945, direct na de oorlog, werd de brandweer 

vernieuwd opgezet. Begonnen werd met twee 

omgebouwde militaire vrachtauto's; hun eerste te 

blussen brand was de boerderij Kafute aan de weg 

naar Marienvelde. Onder de brandweerlui ontwikkelde 

zich een sterke teamgeest, die voortleeft in de 

Vereniging van oud-leden der vrijwillige brandweer 

"Kafute", met, overigens, meer leden dan het 

voltallige bluskorps nu telt! 

De heer A.J.J. Teunissen, die meer dan dertig jaar, tot 

1989, bij de vrijwillige brandweer heeft gediend, 

herinnert zich bovendien dat, na die beginjaren, het 

materiaal en ook de opleiding steeds beter werden. Bij 

oefeningen op het Kerkplein eertijds spoot de straal 

over het kerkgebouw heen! Nu kan trouwens iedere 

Ruurloer zich 's zomers, bij de jaarlijkse 

demonstraties, overtuigen van de capaciteiten van 

onze kranige vrijwillige brandweer, die zich trouwens 

ook voor heel andere hulptaken zeer verdienstelijk 

maakt. 

  

 

                                      H. P. 

  
Bron: Geraadpleegd: "Geschiedenis van de Ruurlose 

Brandweer",  door F. Toevank (1990) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De prent "Stoomspuit 1909, Fabr. Bikkers, Rotterdam" is,     

met toestemming, ontleend aan de aardige brochure 

"Brandweer en  Stormrampmuseum Borculo". 

 

 

Gezondheidszorg – deel 1 
  
Bron gemeentearchief Ruurlo 

Uitgezocht door de hr. G.J.Kreeftenberg 

  

Onder de titel gezondheidszorg komen verschillende 

zaken voor die echter allemaal met de 

volksgezondheid te maken hebben. Ik zal proberen u 

een zo goed mogelijk beeld te geven van de 

problemen die er waren en de beslissingen die de 

gemeenteraad moest nemen om de burgers tegen 

ziekten te beschermen. 

  

In de notulen van de op zaterdag 26 oktober 1839 

gehouden raadsvergadering staat het volgende; 

De gemeenteraad van Ruurlo voorgenomen hebbende 

de twee declaratiën van den heelmeester 

W.H.Grotenhuis te Borculo als, 

1e Eene ten bedrage van ƒ.15,- voor verleende 

assistentie aan de commissie samengesteld ingevolge 

art.15 der wet op de Schutterijen in de jaren, 1833, 

1835 en 1836. 

2e Eene groot ƒ.85,- voor het inenten van kinderen in 

deze gemeente in de jaren 1833, 1835 en 1836. 

En in aanmerking nemende dat deze inenting volgens 

de bewijzen door wijlen den heer Burgemeester 

Luitjes van den belanghebbenden  in der tijd 

afgegeven gratis is gedaan doch dat volgens verklaring 

van den declarant door wijlen gemelden heer  

Burgemeester is te kennen gegeven dat er vanwege de 

gemeente hiervoor een vergadering zoude geschieden. 

           03.12 (12) 



Overwegende voorts dat gemelde inenting meestal is 

gedaan of althans heeft kunnen gedaan worden op die 

dagen waarop de declarant zieken in deze gemeente 

kwam bezoeken dewijl als toen bij gemis van een 

plaatselijke geneeskundige Z.Ed. veelal in deze 

gemeente werd geroepen, Zo is na deliberatie 

goedgevonden voor te dragen als wordt voorgedragen 

bij deze om, 

1e Voor de declaratie opzigtelijk de verleende 

assistentie aan de Commissie ingevolge art.15 der wet 

op de Schutterijen de gedeklareerde som van ƒ.15,- uit 

te betalen. 

2e  Om voor het werk der inenting aan den 

belanghebbenden toe te leggen eene som van veertig 

gulden. 

Aldus enz. W.H.Kerkhoven     Jan Bemer 

                   Burgemeester         Wethouder 

  

Zoals uit bovenstaande blijkt was de gemeente ook in 

die tijd niet erg royaal. 

Het duurt enkele jaren, maar in de notulen van de op 

18 febr. 1845 gehouden raadsvergadering komen we 

weer iets tegen dat met het onderwerp te maken heeft. 

  

De gemeenteraad van Ruurlo gelezen hebbende een 

besluit van den Heer Staatsraad Goeverneur dezer 

Provincie d.d. 6e dezer no. 708/7 Prov.blad no.21 

waarbij naar aanleiding eener missieve van den Heer 

President der Provinciale Commissie van 

Geneeskundig onderzoek en toezigt de 

gemeentebesturen, uitnodigende meer bijzondere 

voorzieningen  te nemen ten einde de verspreiding der 

kinderziekten welke zich al meer openbaart, zooveel 

mogelijk te keer te gaan. Waarover gedelibereerd 

zijnde is goedgevonden te arresteren zo als 

gearresteerd wordt bij dezen het volgend. 

    

Reglement houdende voorzieningen tot het zooveel 

mogelijk keeren der verspreiding van de natuurlijke 

kinderziekten. 

Artikel 1 

Zoodra de kinderziekte zich in eenig huis, binnen deze 

gemeente openbaart zal het hoofd van dat huisgezin 

verplicht zijn, hiervan binnen 24 uren aan den Burge-

meester en aan den Plaatselijken geneeskundigen 

kennis te geven. 

 

Artikel 2 

De hoofden der huisgezinnen in het vorige artikel 

vermeld zullen mede binnen 24 uren na het ontstaan 

dezer ziekte aan de buitendeuren hunner woningen een 

bordje of papier hechten waarop de naam der ziekte 

met grootte letters duidelijk is uitgedrukt, welke 

bordjes zoo lang die ziekte voortduurt door hunne zorg 

zullen moeten aangehecht blijven en door niemand 

zullen mogen worden weggenomen. 

 

Artikel 3 

Zoodra deze ziekte zich in eenig kind openbaart zullen 

geene kinderen uit zoodanig huis op eenige school 

hoegenaamd mogen worden gezonden of toegelaten 

zoo lang die besmetting voortduurt. 

Alle hoofden der huisgezinnen alsmede de 

schoolhouder en schoolhouderessen zullen ieder voor 

zooveel hun aangaat voor de stiptste uitvoering dezer 

bepalengen moeten zorgdragen. 

 

Artikel 4 

Onder scholen worden ten dezen insgelijk verstaan 

naai en breiwinkels, speel en kinderschooltjes, in een 

woord alle zoodanige verzamelingen van kinderen die 

de opvoeding of het onderwijs in eenig opzigt ten doel 

hebben. 

 

Artikel 5 

De plaatselijke geneeskundigen zullen wekelijks aan 

den Burgemeester schriftelijk opgave doen van het 

getal der lijders aan die ziekte met aanduiding van die 

geenen welke respectievelijk van dezelve zijn hersteld 

of daaraan bezweken zijn. 

 

Artikel 6 

Elke overtreding tegen de bepalingen van dit 

reglement zal gestraft worden, voor de eerste maal met 

een boete van vijf gulden, voor de tweede maal en 

volgende keren telkens  met een boete van tien 

guldens. 

Zullende extract dezes aan den Heer Districts 

Commissaris van Zutphen worden ingezonden met 

verzoek de goedkeuring van Hunne Edele Groot 

Achtb. De Gedep. Staten dezer Provincie  wel te 

willen bevorderen. 

De Gemeente Raad voornoemd 

W.H.Kerkhoven. 

  

In de notulen van de Raadsvergadering van een maand 

later, op 18 maart 1845 staat: 

De Gemeente Raad van Ruurlo heeft naar aanleiding 

des Besluits van Hunne edel Groot-Achtb. De 

Gedeputeerde Staten dezer Provincie d.d. 4e dezer 

nr.36 

Goedgevonden 

Bij aanvulling van het op den 26 februari l.l. 

vastgestelde reglement, houdende voorzieningen tot 

het zooveel mogelijk keeren der verspreiding van de 

natuurlijke kinderziekte bij deze te bepalen;  
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Dat de te verbeuren geldboete vermeld bij artikel 6 

ingeval van onvermogen door gevangenisstraf van een 

dag zal worden vervangen. 

De Gemeente Raad voornoemd. 

  

Het duurt acht jaar voordat we weer iets in de notulen 

vinden dat met de gezondheidszorg verband houd. 

Ditmaal gaat het over hondsdolheid, een ziekte die 

ook thans nog hier en daar de kop opsteekt. 

Om u een goed inzicht te geven in de problematiek die 

hondsdolheid meebrengt, heb ik alles wat ik hierover 

vond overgenomen. U vindt het hieronder. 

  

Naar aanleiding van een schrijven van den heer 

Districts Commissaris te Zutphen wordt er in de 

vergadering van 22 juni 1846 besloten voorschriften 

samen te stellen tegen de verspreiding van honds-

dolheid. 

 

Het reglement ter voorkoming der Hondsdolheid en op 

het vastleggen der honden in de gemeente Ruurlo zag 

er als volgt uit: 

Artikel 1 

Alle honden die werkelijk dol zijn of naar 

vermoedelijke tekenen als zodanig moeten beschouwd 

worden, zullen dadelijk doodgeslagen en eenen diepe 

kuil begraven worden en alles wat met derzelve 

speeksel is besmet verbrand, en de plaats waar zij 

gelegen hebben nauwkeurig schoongemaakt worden. 

 

Artikel 2 

Ook zullen alle honden welke door dolle honden 

gebeten zij dadelijk gedood moeten worden terwijl 

die, welke door onbekende honden gebeten zijn 

gedurende een maand zullen moeten worden 

vastgelegd. 

 

Artikel 3 

Ingeval eenig rundvee door zeker of waarschijnlijk 

dolle hond mogt gebeten zijn zal hetzelve dadelijk op 

eenen afzonderlijken stal worden gezet, vastgebonden 

en voor zoo verre daartoe gelegenheid is door een 

bekwaam veearts moeten behandeld worden. 

 

Artikel 4 

Het gebeten vee zal niet mogen geslacht worden of 

van het vlees gegeten mogen worden dan nadat de 

uitkomst duidelijk heeft doen zien dat hetzelve vee 

niet werkelijk van dolheid is aangetast geweest. 

 

Artikel 5 

Jaarlijks vanaf den 19 juli ( begin der hondsdolheid )  

en zulks tot den eersten september daar op volgend 

zullen alle ingezetenen  hunne honden moeten vast-

leggen. 

 

Artikel 6 

Zoodra in deze of naburige gemeenten een dolle of 

loslopende hond zich vertoont zullen alle honden 

gedurende den tijd van eene maand moeten vastgelegd 

worden waartoe de ingezetenen telkens bij publikatie 

worden aangemaand. 

 

Artikel 7 

Alle overtredingen tegen de verordening in de art.1-2-

3 en 4 van dit reglement vervat zullen worden gestraft 

met eene geldboete van een tot twaalf guldens ten 

voordele van den Gemeente kas en ingeval van onver-

mogen met gevangenisstraf van een dag onverminderd 

de verplichting van den bekeurden om op straffe van 

nader bekeuring alsnog binnen den kortst mogelijken 

tijd aan de bepalingen van dit reglement vervat te 

voldoen. 

De Burgemeester  W.H.Kerkhoven 

 

In de vergadering van 16 maart 1847 is een schrijven 

van Gedeputeerde Staten met het verzoek het door de 

gemeente in juni 1846 vastgestelde reglement te 

wijzigen. 

 

De Gemeente Raad besluit aan dit verzoek te voldoen 

en een nieuw reglement samen te stellen dat er als 

volgt uit ziet: 

Artikel 1 

 Alle eigenaren van honden die werkelijk dol zijn of 

naar alle vermoedelijkheid teekenen als zodanig 

moeten beschouwd worden zullen gehouden zijn 

dezelve dadelijk te doen doodslaan of in eenen diepen 

kuil doen begraven en te zorgen dat alles wat met 

derzelver speeksel besmet is verbrand en de plaats 

waar zij gelegen hebben nauwkeurig schoongemaakt 

worde. 

 

Artikel 2 

Ook zullen de eigenaars van honden welke door dolle 

honden zijn gebeten die dadelijk moeten doen doden 

en die welke door onbekende honden, waaraan 

eenigen twijfel bestaat gebeten (te) zijn, gedurende 

eene maand moeten doen vastleggen en daarvan ten 

spoedigsten aan den Burgemeester kennis geven, die 

als dan met overleg van de assesoren ( is iemand die 

de voorzitter terzijde staat) de bevoegdheid zal hebben 

te gelasten hoedanig met dergelijke honden zal 

worden gehandeld en waaraan de eigenaars dadelijk 

behoren te voldoen.    

             03.14 (14) 



Artikel 3 

In geval eenig rund of ander vee door eene zekere of 

waarschijnlijk dollen hond mogt zijn gebeten zal de 

eigenaar van zoodanig rund of ander stuks vee het 

zelve dadelijk op eene afzonderlijken stal moeten doen 

zetten, vastbinden en onverwijld door een 

geactmitteerd veearts doen onderzoeken en daarvan te 

gelijkertijd aan den burgemeester kennis geven, die 

nadat bij hem het rapport van den veearts is ontvangen 

met H.H.Assesoren zal bepalen hoedanig verder met 

zoodanig vee zal moeten worden gehandeld. 

 

Artikel 4 

Het gebeten vee zal niet mogen worden verkocht, 

vervoerd of geslacht of van het vlees gegeten mogen 

worden dan nadat de uitkomst duidelijk heeft doen 

zien dat hetzelve vee niet werkelijk van dolheid is 

aangetast geweest en waartoe vooraf eene verklaring 

af te geven door den veearts met het onderzoek of de 

behandeling belast geweest aan den Burgemeester zal 

behoren te worden overlegd. 

 

Artikel 5 

Zodra iemand tekenen van dolheid bij zijnen hond 

bespeurt of dusdanigen hond door zich te verwijderen 

vermoeden geeft tot dolheid zal hij gehouden zijn 

daarvan dadelijk aan den Burgemeester kennis te 

geven ten einde onverwijld zoodanige maatregelen 

kunnen worden genomen als nodig zullen worden 

geoordeeld. 

Artikel 6 

Wanneer in deze of naburige Gemeenten, dolle of 

loslopende heerloze honden zich vertoonen of 

Burgemmester en Assesoren zulks om de een of 

andere reden nodig achten zullen alle ingezetenen 

hunne honden binnen hunne huizen, schuren of 

afgesloten plaatsen na voorafgaande bekendmaking 

bepaald, moeten vastleggen en behoorlijk van voedsel 

en vooral van water moeten voorzien. 

 

Artikel 7 

Het zal niemand vrijstaan honden die ongetergd 

menschen of dieren aanvallen te doen loslopen zonder 

van goede muilbanden behoorlijk te zijn voorzien. 

 

Artikel 8 

Alle overtredingen tegen de verordeningen in de 

artikelen 1-2-3-4 en 5 van dit reglement vervat zullen 

worden gestraft met een geldboete van vijf gulden en 

van die vermeld in de artikelen 6 en 7 tot eene 

geldboete van vijfenzeventig cent, ten voordelen van 

den Gemeente kas en in geval van onvermogen met 

gevangenisstraf van een dag, onverminderd de 

verplichting van den bekenden om op straffe van 

nadere bekeuring alsnog duidelijk, na bekomen 

aanzage, aan de bepalingen in dit reglement vervat te 

doen. 

Den Burgemeester    W.H.Kerkhoven 

  

 

 

In de vergadering van 31 januari 1853 wordt besloten 

het besluit van de Commissaris des Konings tot het 

nemen van maatregelen tegen het ontstaan en de 

verspreiding van hondsdolheid in de volgende 

vergadering te behandelen. 

(wordt vervolgd)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Wintergezicht op Ruurlo, 1832. 
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