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Van de voorzitter 
 

Leo, onze secretaris, constateert dat het jaar 

voorbij vloog en dat gevoel zullen wel meer 

mensen hebben. Toch als je zo in gedachten de 

gebeurtenissen aan je voorbij laat gaan is er in 

zo’n jaar heel wat gebeurd. 

De herinrichting van de dorpskern is bijna 

voltooid, van Julianaplein tot Avenarius is 

alles nieuw bestraat, voorzien van stoepranden 

en parkeerplaatsen. De restauratie van de 

Hervormde Kerk is klaar en er zijn diverse 

nieuwe winkels bijgekomen, bestaande zijn 

verhuisd en/of verbouwd. Het is wel even 

wennen. 

We naderen het tijdstip van het einde van 

Ruurlo en de overgang naar Berkelland. 

Zal ook wel even moeten wennen maar de 

mens wikt en de minister beschikt. Met 80% 

van de stemmen tegen de herindeling vond de 

minister toch dat er geen voldoende draagvlak 

was voor een zelfstandig Ruurlo.  

 

Dan breekt er een drukke tijd aan voor diverse 

belangengroepen. We maken ons zorgen over 

de toekomst van het zwembad, de ijsbaan, de 

sporthal, de molen en niet te vergeten het 

kasteel met het koetshuis. Diverse 

“vriendenclubs” worden zeer actief, geven 

lezingen en doen aan ledenwerving met het 

doel “wat good is mot blieven” en er is zelfs 

gedacht aan een commissie “dag Reurle dag” 

die de activiteiten moet regelen rond de 30ste 

december, een afscheidsdag, aangeboden door 

de gemeente aan de bevolking van Ruurlo, 

compleet met vuurwerk. 

 

Waar we ons geen zorg over moeten maken is 

de historie van Ruurlo. 

U hebt ongetwijfeld gelezen dat ons lid, de 

heer F. Toevank een CD-rom heeft gemaakt 

van allerlei informatie over boerderijen en 

gebouwen, geboorte en trouwregisters, atlassen 

van 1830 en een zestigtal oude ansichten.  

Prijs € 12,50. 

Ook de voorbereidingen voor de uitgifte van 

het boek van 100 jaar Ruurlo in woord en  

beeld, met honderden foto’s van 1900 tot 2005, 

houdt de redactie steeds bezig. Het is een hele 

klus die, als we eerlijk zijn, wel wat tegenvalt 

maar het wordt een prachtig boek. 

 

Ook de administratieve voortgang van het 

Kulturhus gaat voorspoedig met vergunningen 

en subsidies van de overheid. Begin 2005 gaat 

de bouw beginnen en we zullen u dan wat 

zichtbare informatie laten zien. 

Van diverse leden ontvingen we in de loop van 

het jaar leuke aanvullingen op onze 

verzameling oude werktuigen. Gisteren kwam 

de heer Kempen nog met een oud 

petroleumkannetje van 1953. U kent die 

dingen wel, samen met een verhalenboekje 

over “Pijpje Drop”. “ En hoe het Pijpje Drop 

vergaat, leest u in de volgende Automaat.” 

Dank aan alle gevers . 

 

We hebben geen rubriek “de ziekenboeg” maar 

drie bestuursleden op een rij is toch wel 

nieuws. 

*Appie Flierman is met succes geopereerd aan 

zijn benen. Veel oefenen en met de hond 

wandelen. 

*Reina Greupink viel op 1 november in de 

gang en brak een bovenarm. Geen beweging, 

niet oefenen maar stil houden. Sterkte. 

*Martin Kok. Opname ziekenhuis op 4 

november vanwege vocht achter een long en 

daardoor wat benauwd. Het vocht wordt met 

een drain weggezogen. 

Verder gaat het prima en de uitslag van de scan 

van 5 november, gaf de oncoloog aanleiding 

om de chemobehandeling voorlopig te stoppen. 

Op 5 januari 2005 is de volgende scan. 

 

Rest mij U prettige feestdagen te wensen, een 

winter zonder veel problemen, een goede 

jaarwisseling en een goed begin van het 

nieuwe jaar met gezondheid bovenal. 

Ik ga m’n koffertje voor morgen inpakken en 

hoop u allen op 12 januari volgend jaar op 

onze eerste ledenbijeenkomst weer te 

ontmoeten. 

 

Martin Kok, 3 november 2004.           04.37 (01) 

 



Van het secretariaat 
 

Het is al weer de laatste Kroezeboom van 

2004, een jaar vliegt voorbij. 

De statuten van onze vereniging zijn door de 

notaris aangepast conform de voorstellen op de 

jaarvergadering. Een kopie van deze statuten  

is bij de secretaris te verkrijgen. 

Voor onze landbouwwerktuigententoonstelling 

hebben we  van Bert Stegeman  een zeer oud 

smidsvuur gekregen, uit begin van de 20e eeuw 

geheel voetbediend 

Het smidsvuur heeft vroeger bij koperslager 

Rijkenbarg in de werkplaats aan de Dorpsstraat 

dienst gedaan, later bij de fa Stegeman. 

Hartelijk dank voor deze schenking. 

 

Leo Besselink 

 

 
Het smidsvuur van koperslager Rijkenbarg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rectificatie 
  

In het overzicht van publicaties in Kroezeboom 

2/2004 wordt het artikel over Berent Wildrik 

(jaargang XIX, nr 4 en jaargang XX, nr. 2) 

toegeschreven aan W.J. Bluemers. Dit moet 

echter zijn Jan Oonk.  

 

Onze excuses voor de gemaakte fout. H.T. 

 

 

De laatste herdenking 
 

In mei 2005 is het zestig jaar geleden dat 

Nederland, rond mei 1945, werd bevrijd na 

vijf jaren van Duitse onderdrukking. 

Vanzelfsprekend wordt hieraan, en ook aan 

de Duitse inval van mei 1940, overal ruime 

aandacht besteed. 

Deze herdenking zal wel de laatste zijn, want 

van de mensen die zich de beroeringen uit de 

jaren 1940 tot 1945 kunnen herinneren zijn er 

niet veel meer. En juist om hen gaat het in dit 

geval. De redactie van D'n Kroezeboom wil 

namelijk het maartnummer van 2005 wijden aan 

de periode 1940-1945. Zij wil er zich niet te 

gemakkelijk af maken door fragmenten te 

verzamelen uit al eerder verschenen publicaties, 

hoe goed die ook zijn.  

De leesbaarheid wordt stukken beter door de 

vertellers zelf aan het woord te laten. Daarom 

komt hier een OPROEP: Welke leden van Old 

Reurle (of anderen) hebben uit deze jaren 

persoonlijke herinneringen aan gebeurtenissen 

die zich in en rond Ruurlo hebben afgespeeld?  

 

04.38 (02) 



Overlegt u eens bij uzelf of met anderen, wat u 

in een verhaaltje zou kunnen opschrijven.  

De redactie zal de tekst in eigen stijl en 

bewoordingen opnemen. Lever die bij voorkeur 

op een diskette in (niet al te oud), met, als het 

even kan, de getypte tekst erbij. Ook het 

uitgetikte verslag alleen is welkom. Foto's 

worden bijzonder gewaardeerd! Deze kunnen 

door ons worden gescand zodat u ze zó weer 

mee naar huis kunt nemen.  

 

Als het opschrijven van de herinneringen wat 

moeilijk lijkt: de redactieleden helpen u graag. 

Bel ze gerust op! Bijdragen kunt u bezorgen bij 

Wim Bluemers, Schoolstraat 1 

En dan graag vóór 1 februari 2005. 

Ieders medewerking wordt op prijs gesteld! 

 

H. Tornij - W. Bluemers - H. Post 

 

 

Van de leestafel 
 

Het Van Deinse Instituut heeft een nieuw boek 

uitgegeven.: Buursink, kroniek van een 

Twentse familie. 

Het is een nuttig naslagwerk voor mensen die 

geïnteresseerd zijn in de historie en genealogie. 

Voor belangstellenden is het boek te koop 

tegen een prijs van € 50,- Hieonder de 

bestelgegevens: 

 

Buursink. Kroniek van een Twentse familie.; 

door Johan Buursink, uitgave Van Deinse 

Instituut in Enschede, 626 pag. ISBN 90-

74064-205.  Verkrijgbaar bij het Van Deinse 

Instituut (053-433 4577 of bij de boekhandel. 

 

 

Computergenealogen bundelen  

krachten bij publicatie adressen 

De afdeling Computergenealogie van de 

NGV is op redactioneel en webmasters-

niveau een samenwerking aangegaan met de 

websites 'Heemkundige en Oudheidkundige 

Verenigingen' van Edwin Hamelink en 

Sandra Muys en 'archieven.nl' van Eric de 

Ree van DE REE archiefsystemen. Het 

resultaat daarvan, een database met ruim 

750 heem-, oudheid-, geschiedkundige en 

historische verenigingen is te vinden onder 

de knop 'Historische verenigingen' op de 

website van de afd. Computergenealogie 

http://computergenealogie.ngv.nl 

 

De reden is dat de vorig jaar vernieuwde 

website van de computergenealogen 

problemen ondervond bij het actueel en 

compleet houden van haar webpagina met 

gegevens van oudheid-, heem-, 

geschiedkundige- en (cultuur-) historische 

verenigingen. "Die informatie is belangrijk 

voor onze website. Mensen komen daar zoeken 

en hebben behoefte aan lokale en regionale 

contacten, zeker wanneer men wat meer over 

de lokale of regionale geschiedenis wil weten. 

Dit soort verenigingen zijn daarvoor dé bron", 

zegt Ton te Meij, voorzitter van de NGV, afd. 

Computergenealogie. Het bijhouden van de 

juiste adressen en links is inderdaad geen 

makkelijke opdracht aangezien de historische 

en heemkundige kringen niet scheutig zijn met 

het verstrekken van de juiste informatie. 

De informatie die de computergenealogen 

willen hebben is op verschillende websites wel 

aanwezig, maar over het algemeen niet 

compleet, nog afgezien van het feit dat iedere 

website worstelt met het actualiteitsprobleem. 

"Indien een vereniging van secretaris wisselt 

zijn dit soort websites blijkbaar niet de eerste 

die daarover worden geïnformeerd. Door een 

samenwerking aan te gaan is de kans in ieder 

geval groter dat een van de partijen die 

informatie wel krijgt, en deze nu met de andere 

partners uitwisselt" voegt webmaster Eric 

Strunk hieraan toe. 

 

Over de NGV afdeling Computergenealogie 

De NGV, afd. Computergenealogie wil de 

individuele genealoog ten dienste zijn bij 

genealogisch onderzoek en bevordert dit d.m.v. 

de mogelijkheden die de automatisering biedt. 

Naast het tijdschrift 'GensData', ontwikkelt zij 

programmatuur, bevordert het de geauto-

matiseerde ontsluiting van genealogische 

bronnen, biedt of verwijst naar geauto-

matiseerde genealogische bestanden, geeft 

voorlichting en cursussen over het gebruik van 

geautomatiseerde middelen bij het onderzoek 

naar en het vastleggen van genealo-gische 

gegevens. Regelmatig worden afdelings-

bijeenkomsten en landelijke genealogische 

computerdagen georganiseerd. 

 

 

04.39 (03) 

http://computergenealogie.ngv.nl/


’t Karkepad 
 

Zundag 31 oktober 2004. 

“’t Was machtig mooi harfstweer. Wat zu’w 

doon? Fietsen of lopen? Lao’w maor gaon 

lopen, ’t waeit ok adig hard.” 

“ Waor?” “ Zu’w ’t karkepad lopen? Zolange 

wie in Reurle woont, he’w ’t pas éne keer 

edaon.” 

Noe staot de meesten van ow wel wat te 

kieken. ’t Karkepad? Nooit van eheurd. Waor 

is dat dan? 

Wet ie wat? Gao maor met ons met. Eerst naor 

’t Huus te Reurle, dan weer langs de grachte en 

’t kasteel, aover de brugge en dan in ’t 

Möllenbos rechtdeur, aover de bekke, en dan 

löp ter ’n mooi paedjen deur ’t land en kö’j 

mooi van ow afkieken. 

 

 
’t Bruggesken aover de bekke  1958  coll. W.Bl 

 

Vandage kleurt de beume van gael, oranje naor 

rood en bruu:n, sommigen bunt ’t blad al kwiet 

en anderen zit nog volop in ’t blad. 

 

 
Boerderieje ‘Pasman’ an ’t karkepad ±1960  coll. W.Bl. 

 

Dan stekt wiele de Haarweg aover: en dan 

zee’j veur ow ’t karkepad!! Misschien heetten 

’t eerste stuk ok wel zo. Vrogger - in de jaoren 

vieftig en zestig - fietsten wiele hier vake deur 

naor den Veldhook: dat kon toen nog prima, 

maor noe laot ie dat wal. 

Noe gao’w rechtdeur en trekt ons van 

ziedwaegen en kruuspunten niks an, en zo 

komt wiele vanzelf op de Zellemseweg. Nae, 

daor steet ok gin bordjen van: “Karkepad” 

 

‘k Wet neet of ie noe nog wieter met ons met 

wilt. Wiele gaot effen naor rechts, stekt den 

weg aover en volgt een heel stuk de ‘rooie’ 

wandeling van ‘Staatsbosbeheer. 

Veur Lievestro langs - de Groes zee’j dan links 

liggen - zwalkt ’t paedje deur ’t bos en langs 

weidens. Ooit had jonker Bobbie hier argens 

ziene blokhutte staon. Ik kon ’t neet naolaoten 

hier wat jonge rooie eikeblaa met te nemmen. 

 

 
Lane bie’j d’n doolhof rond 1910 coll. W.Bl. 

 

Bienao an ’t ende van dissen wandeling bu’w 

naor den Olden Zellemsenweg elopen en van 

daor richting Reurle. Maor naor huus gaon was 

jammer, dus linksaf den Rommelerdiek op, 

deurlopen en good de harfstkleuren in ow 

opnemmen. Dan stao’w veur de Hengelseweg, 

ok maor aoverstekken. 

Op den duur toch maor ne keren naor rechts en 

zo kwamme wiele ter heugte van Jansen - den 

der neet meer is – bie den aoverweg, weer op 

de Voddenseweg. Umdat wiele de bene 

begonnen te veulen, maor aover ’t fietsepad 

naor de grote bochte in dee weg. Toen 

rechtdeur - met de veute deur duzenden 

beukeblaedjes - ’t bos deur richting doolhof. 

Wat bu’w toch rieke da’w in zo’n mooie 

umgeving woont. 

 

‘k Mot nog effen vertellen da’w met den boer 

van Lievestro hebt staon praoten, en da’w ’t 

uutvoerig aover ’t karkepad hebt ehad. 

Hee zae dat de leu in ziene buurt en uut den 

Veldhook ’t nog altied zo neumt, en dat ok hee 

’t jammer vundt dat ter an ons enige karkepad 

gin andacht wordt bestaed. 

 

Corrie Weernekers 

04.40 (04) 



Boerderijnamen van Ruurlo 
 

Wijk O: Veldhoek Heurne 

 

O 1 De Hoeve 

 

Eerst genoteerde bewoners Jan ten Hoeve met 

zoon. Zijn nakomelingen hebben er eeuwen 

gewoond. De voorgevel is ook eeuwen oud. 

Hoeve betekent boerderij. 

Het adres: Zelhemseweg 4. 

 

O 2 De Groes  (Klein Lievestro) 

 

In 1760 woonde er Harmen Groes met zijn 

vrouw. ´t Erf werd ook wel de Groesplaatse 

genoemd en de boerderij de Groesstede, de 

huidige dateert van 1886, wel zijn de ramen in 

1964 vernieuwd in aangepaste moderne stijl 

met de voorgevel. Groes betekent erf met 

grasland. Het adres: Zelhemseweg 3. 

 

O 3 Lievestro 

 

Het Lievestro was van oudsher een leen van de 

heren van Bergh.  

Huis Bergh werd altijd het “Huis” genoemd en 

was in de middeleeuwen een stoere burcht. Dit 

Huis gaf in 1428 het erf Lievestro in leen aan 

Ghert van Hacvoorde. De boerderij bleef een 

leenbezit tot 15 april 1795, toen de Fransen een 

einde maakten aan het leenstelsel. 

Bewoners in 1650 waren Jan Lievestro met 

zijn gezin. Eeuwen hebben er Lievestro´s 

gewoond. 

De betekenis van de familienaam is: levert 

stro. De boerderij is in 1886 herbouwd en ligt 

aan de Zelhemseweg 1. 

 

O 4 ’t Sikkelder 

 

In 1706 was Engberts Gosselink de eerste 

genoteerde bewoner, zoon van Engbert 

Sourink. Mogelijk is het Sikkelder een eeuw of 

wat ervoor,  Sicco’s laar (veld) geweest. 

Thans heet dit recreatieterrein Het Sikkelder 

Buitengoed. 

 

O 5 Schutteboer 

 

Bewoner omstreeks 1690 was Jan Schutten. De 

naam Schutteboer of Schuttestede komt meer 

voor in deze streek. Wanneer in vroeger tijden 

het vee dat in de marke vrij mocht rondlopen 

zich in een andere marke ophield en daar 

schade veroorzaakte, dan werden die 

verdwaalde beesten, door iemand die daarvoor 

was aangesteld, vastgezet. Dat noemde men 

toen “geschut”. Zo ontstond ook de familie– en 

boerderijnaam Schutten. Het adres: 

Zelhemseweg 9.  

 

O 6 Haajenboer 

 

Bewoners omstreeks 1700 waren Gerryt Haaie 

met kinderen. Zijn familie woonde er tot 

omstreeks 1752. De familienaam is 

waarschijnlijk afgeleid van de voornaam Haije. 

Het adres: Boskapelweg 5. 

 

O 7 De Paalder Grote Paalhaar 

 

In 1395 werd Deric ter Paelhaer als gebruiker 

van dit erf vermeld. 

De Paalder behoorde tot het hofstelsel van de 

Graaf van Gelre en ressorteerde onder het hof 

van Lochem. In 1488 werden ‘t Erve Luttike 

en Grote Paalhaar bij Ruurlo vermeld, ook wel 

Hoge Paalder. 

Een paalhaar was een haar (zandige heuvelrug) 

met een grenspaal er op. 

Het adres: Boskapelweg 1. 

 

O 8 Beeuwken 

 

Ook deze boerderij behoorde tot het hofstelsel 

van de Graaf van Gelre en wordt vermeld in de 

schattingsregisters van 1494 van het hof van 

Zutphen. In 1557 was de pachter Diedrich  

Beeuwken. In 1975 werd de bestaande 

boerderij verbouwd tot bedrijfsruimte en kwam 

er een nieuwe woning naast. 

Het adres: Zelhemseweg 6. 

 

O 9 Steenblik of Bargkamp 

 

Alvorens de eerste boerderij in 1771 werd 

gebouwd stond er een hut bewoond door Barg 

Peter. In 1793 kwam Jan H. Steenblijk er te 

wonen.  

Het adres: Zelhemseweg 15. 

 

O 10 Nieuwen Spikker 

 

Evert Everts te Bome van K14 en Henris 

Spyker van O 12 stichtten in1737, tegenover 

de oude Spikker en aan de andere kant van de 

Kapersweg,de Nieuwe Spikker en dit werd                                        

een dubbel woonhuis.                        04.41 (05) 



De kinderen van Evert krijgen de familienaam 

van de moeder n.l. Spyker. 

Er kwam omstreeks 1760 een woning bij en 

het huisnummer werd O 11, later Kapersweg 3. 

Een Spikke is een zeer primitief bruggetje voor 

voetgangers. 

 

O 12 Olden Spikker 

 

De oudste vermelding van deze boerderij werd 

in het verpondingskohier van Kreynck  

gevonden: De Spicke, Derck. Huys, hof ende 

bouland. 

Bewoner in 1650 Derck op de Spicke. In 1741 

kwam een tweede woning op dit erf. Deze 

heeft bestaan tot 1871. Mogelijk heeft er 

vroeger ooit een spieker (korenschuur) gestaan. 

 

O 12 Boershuus 

 

Alhier kwam in 1916 de familie van Teunis 

Klein Selle, afkomstig van den Olden Spikker 

2, die gestaan heeft tegenover Kapersweg 1 en 

3, te wonen.  

Thans is op dit adres de Zelhemseweg 13 de 

varkensfokkerij en handel Klein Selle. 

 

O 13 Schepershuis 

 

Eerste eigenaar van dit erf was in 1650 

Herman Schepers. In 1746 kwam er een 

tweede woning bij, die er tot 1960 heeft 

gestaan. De eerste boerderij werd in 1951 

afgebroken. Zij stond tussen de Kapersweg 5 

en 7 en werd herbouwd aan de Kapersweg 7. 

De tweede woning werd herbouwd aan de 

Kapersweg 5. 

 

O 14  Kemke 

 

In 1831 kwam op Kemke Teunis Klein Selle 

uit Vorden met zijn vrouw Gerritjen 

Oortgiesen van O 13 er te wonen. Kemke 

betekent kampje. Het adres: Kempersdijk 1. 

 

O 15 Niejveld  (Wunnekers) 

 

Niejveld werd in 1831 gebouwd. Het huis is 

vele malen verbouwd en vergroot. De eerste 

bewoner was Garrit J. Wunnekers van beroep 

wever, hij kwam van H 17. 

Het adres: Beumersteeg 4. 

 

O 16 Niejkamp 

 

De thans bestaande boerderij van 1913 is 

gebouwd op de grondvesten van de oude 

Niejkamp die dateerde van 1850. 

Het adres: Beumersteeg 2. 

 

O 17 Nieuwe Nijland  (Beumer of Roons) 

 

In 1650 wordt Evert op het Nijeland vermeld. 

Zijn zoon gaat zich Jan Everts noemen. Diens 

kinderen Everts of Nijeland. Zijn opvolgers 

noemen zich Nijeland of Beumer of 

Nieuweland later wordt het Nijland. In 1934 

werd Berend Hendrik Nijland 100 jaar, 

ondanks een karig bestaan, met buitensporig 

lange drukke werkdagen. Het adres: 

Beumersteeg 5 

 

O 18 Oude Nijland (Meistershuus) 

 

Vanaf 1760 woonden er Lievestro´s op deze 

plaats. In het begin van de 19e eeuw was alhier 

een schooltje aan huis bij de familie Berendsen 

die van A23 kwam. Later in 1845 kwam deze 

voorganger van de Veldhoekschool in het 

gebouw terecht dat thans de Boskapel heet. 

Dit schooltje werd in 1883 opgeheven. Daarna 

kreeg het gebouwtje de bestemming kerk, tot 

2003, thans zal het verbouwd worden tot huis. 

Dat het Oude Nijland ook wel Meisterhuus 

heette is terug te voeren tot het feit dat meester 

Bernhard Stegeman aldaar werd geboren en 

ook er zijn verdere leven met zijn gezin bleef 

wonen. Het adres: Beumersteeg 3. 

 

O 19 Spieker eerder Dekkerskamp 

 

In het begin van de 18e eeuw kwam Garrit 

Spijker of Klanderman met zijn vrouw Grietjen 

Esselenbroek op de Dekkkerskamp te wonen. 

De voorgevel van de boerderij aan de 

Beumersteeg 1 dateert van 1891. 

 

O 20 Rietberg 

 

Deze heeft van 1761 tot 1860 gestaan tussen de 

Schoolhoeve en de Spieker.  

De eerste bewoners waren Berend Lievestro 

van 0 3 en Liesbeth Drafwinkel van K 13. Het 

huisnummer ging naar de Schoolhoeve. 

 

O 20 Schoolhoeve 

 

In 1869 gebouwd in opdracht van Mr. W. 

baron van Heeckeren van Kell            
                                                            04.42 (06) 



voor de hoofdonderwijzer Jan H. Boland 

geboren in Franeker en getrouwd met Garritjen 

Vels van ´t Muldershuus  A  1. 

Later woonde er de houtvester M. Krommedijk 

en daarna boswachter Beukema. Thans is het 

boswachtershuis gerenoveerd en mist het de 

voor Ruurlo karakteristieke luiken. 

Het adres: Boskapelweg 4. 

 

O 21 In ´t Bos 

 

Deze boerenwoning dateert van 1921 en staat 

aan de Elzeboomweg 3. 

 

O 22 Aberson 

 

De eerste bewoners waren Albert en Teune 

Visschers van O 20. Een dochter van hen 

trouwde in 1864 met Garrit J. Aberson. De 

boerderij van 1854 werd in 1899 afgebroken 

en herbouwd aan dezelfde kant van de 

Elzeboomweg 8 en heet nadien de Elzeboom. 

 

O 23 Vos (op de Kiefte) 

 

De boerderij die er eerst stond was van 1839 

en deze werd in 1872 gesloopt en herbouwd 

aan de Kapersweg 16. In 1918 hertrouwde een 

Wilhelmina Vos met Gerard Vos op de Kiefte 

van 0 3. 

 

O 24 Veldsnieder 

 

De Veldsnieder werd in 1853 gebouwd en in 

1905 herbouwd. De eerste bewoners kwamen 

van de Visger  O 26. 

Een Veldsnieder was een kleermaker die 

buitenaf woonde. Het adres: Kapersweg 12. 

 

O 25 Kromhout 

 

Voorheen een oude boerderij van 1830 die in 

de jaren zestig van de vorige eeuw in twee 

fases verbouwd werd. In 1960 was er nog een 

waterput aanwezig die geheel uit turf was 

opgebouwd. Het adres: Elzeboomweg 11. 

 

O 26 De Visger 

 

Op de driesprong van de gemeente Ruurlo, 

Hengelo en Zelhem aan de Elzeboomweg 5 

ligt de boerderij “de Visger” . De boerderij 

staat in Ruurlo, de varkensschuren in Hengelo. 

Zij is gebouwd in 1815 en in 1927 werd het 

voorhuis vervangen door een dwarshuis, zoals 

veel gebeurde in die tijd. 

 

O 27 Lubbershutte  (Liesenkamp) 

 

Op de Liesenkamp (een kamp met een weinig 

gewaardeerde grassoort) werd een grote 

boerderij gebouwd in 1738, zij stond tussen de 

Branddijk en de Kapersweg 9, alwaar na de 

sloop in 1905 het huisnummer naar toe gaat. 

 

O 27 Ruimzicht  (Wolsheimer) 

 

Alhier kwam Antonie Wolsheimer afkomstig 

uit Wisch te wonen. 

 

O 28 Stoffershutte  (Weenk of Vos) 

  

Eerste bewoners kwamen in 1815 van de Kloas 

0 35. Een hutte was gewoonlijk opgetrokken 

uit hout en stro met leem en deze hutte stond 

op de grens van Zelhem.  

Wanneer deze hutte vervangen werd door een 

boerderij is niet bekend. 

Het adres: Manpadweg 12. 

 

O 29 Kleine Heurne  (Haverkamp) 

 

Eerste bewoners waren in 1747 Garrit 

Haverkamp of Schutten en Hilleken Mol. Met 

een schoorsteenbrand ging zij in 1885 geheel 

verloren, maar werd herbouwd en is gelegen 

aan Manpadweg 9. 

 

O 30 Groes (Heisterboom) 

 

De Groes werd in 1826 gebouwd voor Derk 

Abbink. Er stond aldaar een Heisterboompaal, 

deze diende als grenspaal. In 1981 is de 

boerderij aan de Manpadweg 14 herbouwd. 

De naam Groes is te danken aan Abbink´s 

vrouw’s dochter die met Hendrik Groes 

trouwde van O 2. 

 

O 31 De Maandag 

 

Aan de grens nabij het Wolferts- en 

Heerenveen van Zelhem ligt de Maandag.  

Zij was gelegen in de Heurne, een gebied 

tussen het Veller en het Wolfertsveen dat 

bestond uit vruchtbare grond en plaatselijk 

leem. Heurne betekent Hoek. 

Eerste bewoning van de Maandag was in 1719. 

Thans is het geen boerderij meer. 

Het adres: Tolhutterweg 29.                04.43 (07) 



O 32 Tudelo 

 

Tudelo zal waarschijnlijk vroeger Tuderlo 

geheten hebben, dat was een open plek in het 

bos waar het vee aan een tudere (touw) werd 

vastgelegd. De oude boerderij van 1850 

brandde in 1884 af, maar werd herbouwd. 

Het adres: Tolhutterweg 23. 

 

O 33 Grote Heurne (Bensink) 

 

Omstreeks 1710 kwamen de eerste bewoners 

van De Binneman E  4 alhier te wonen. Ook 

deze boerderij die eerst naar de bewoners 

Bensink heette, brandde in 1815 geheel af en 

werd toen herbouwd en in 1882 nogmaals 

herbouwd. Het adres: Tolhutterweg 21. 

 

O 34 Menkhorst 

 

Eerste bewoners heetten Menkhorst en 

maakten van de oorspronkelijke hutte van 1854 

in 1885 een boerderij. In 1959 werd het 

woongedeelte geheel vernieuwd en vergroot. 

Het adres: Buitenvelderweg 1. 

 

O 35 De Kloas 

 

De Kloas heeft waarschijnlijk ooit een 

bewoner gehad die Kloas (Klaas) heette. Nu 

wordt deze boerderij aan de Tolhutterweg 19 

“de Klaas” genoemd. 

In 1640 heette zij Bloemhaus Maot, later 

Bleumkes Maot of Bleumink. 

Op dat maotje (weidje) hebben zeker veel 

bloempjes gebloeid.  

 

O 36 Veldhuis 

 

Vanaf 1840 tot 1884 heeft op deze plek op de  

         heide een hutte gestaan met een stenen 

schoorsteen. In 1884 werd er een nieuwe 

boerderij gebouwd genaamd Meulenkamp, 

naar de eerste bewoner. 

Enigen jaren erna kwam de familie te Veldhuis 

er te wonen. Het adres: Kapersweg 13. 

 

O 37 Manpad 

 

Aan het Manpad, dat nu niet meer terug te 

vinden is, werd in 1829 een boerderijtje 

gebouwd dat voor zover bekend pas in 1926 is 

herbouwd aan de Manpadweg 4. 

 

 

O 38 Velderman 

 

Deze boerderij was de eerste die in 1860 werd 

gebouwd op de pas ontgonnen heide, welk 

gebied het Veller zou gaan heten. 

Het adres: Veldermansdijk 3. 

 

De volgende O nummers betreffen geen 

typische boerderijnamen of worden herhaald. 

 
Tekst:  M.J. barones van Heeckeren van Kell 

Bronnen : F. Toevank 

  Gemeente archief Ruurlo 

  S. Molenaar die tientallen jaren  

 streekarchivaris was. 

 

 

 

Nijverheid 
 

De nu volgende serie over de nijverheid in de 

gemeente Ruurlo is met oneindig veel geduld in de 

gemeente archieven opgezocht door de heer 

G.Kreeftenberg,. De redactie van Onder den 

Kroezeboom zal zijn inbreng missen. 

 

In de gemeenteraadsvergadering van 19 

oktober 1829 behandelt de raad een schrijven 

van de heer District Commissaris van 

Bredevoort d.d. 5 oktober l.l. daarbij te kennen 

gevende dat J.H.Sikkink woonachtig te 

Winterswijk consessie gevraagd heeft om twee 

maal in de week en wel ’s maandags en 

vrijdags;om dinsdag en zaterdag te retourneren 

met eene wagen op veeren of riemen. 

Passagiers en Koopmansgoederen van zijne 

woonplaats en Vice Versa te mogen vervoeren 

voor het vertrek van de Diligence op Arnhem 

enz. en na de aankomst van deselve aan te 

komen en te vertrekken en met aanbod om, 

indien hij tevens met het vervoer der 

postbrieven molen van Zutphen op Winters-

wijk kon begunstigd worden als dan dagelijks 

met een postkarretje ’s morgens ten vier uur te 

vertrekken ten einde over Groenlo – Ruurlo en 

Vorden ten negen uur te Zutphen aan te komen 

om ten half twaalf uur langs dezelfde route 

weder van Zutphen vertrekkende ten half vijf 

’s namiddags weder aan het postkantoor te 

Winterswijk te kunnen terug komen, mits 

daarvoor jaarlijks genietende eene som van 

zeshondervijftig guldens. 
04.44 (08) 

 



En wijders verzoekende om Z.H.G. te willen 

opgeven of, en zo ja, welke bedenkingen het 

plaatselijke bestuur van Ruurlo dienaangaande 

heeft en welke veranderingen hetzelve bij het 

voorschreven plan zoude verlangen, ten einde 

daarvan bij het eventueel op te maken 

Reglement op de bedoelde dienst te kunnen 

worden gebruik gemaakt. 

 

Zoo is na deliberatie goedgevonden: 

1e 

Den Heer Districtscommissaris van Bredevoort 

te kennen te geven zo als geschied bij dezen 

dat de gemeente Raad geene bedenkingen heeft 

tegen het rijden eener Diligence van Winters-

wijk naar Zutphen Vice Versa mits dat zulks 

niet bij uitsluiting aan J.H.Sikkink wordt 

toegestaan. 

2e 

Dat de gemeente echter geen belang heeft in 

het rijden eener brieven post door Ruurlo, 

dewijl derzelve volkomen gediend wordt door 

haren bode en door deze verandering alzo niet 

bevoordeeld wordende moet de gemeente Raad 

het onverschillig beschouwen of er al of niet 

eene brievenpost door de gemeente passeerd. 

(De lopende bode, de hr.Meulenkamp, bleef 

dus in functie.) 

(In de Geldersche volksalmanak van 1835 

lezen we het volgende: 

Van Ruurlo en Vorden en terug alle dagen een 

bode; hij bestelt de brieven naar het Medler, 

Onstein, Bramel, Hengelo, Zelhem en den 

Bult; hij logeert bij Willems, in de Hofstraat te 

Zutphen. 

 

 
De postwagen 

 

Ook de heer Sikkink komen we daar tegen, en 

wel als volgt: 

Van Winterswijk over den straatweg naar 

Zutphen, des Maandags eene kar.-Sikkink.red.) 

 

In de raadsvergadering van 13 mei 1830 wordt 

door de burgemeester een brief voorgelezen 

van de heer Districts Commissaris van 

Doetinchem en Borculo d.d. 20e der vorige 

maand, daarbij naar aanleiding van een besluit 

van de heer Goeverneur dezer Provincie d.d. 

derzelve maand onder anderen inzendende een 

adres van W.H.Kerkhoven houdende verzoek 

tot het oprichten eener rosmolen bij de 

windkorenmolen van zijnen Principaal den 

heer W.H.A.C. Baron van Heeckeren van Kell 

ten ander ingevolge het 2e gedeelte der eerst 

vermelde brief. 

a. Om gepast onderzoek te doen in hoe ver 

eenige algemeene of plaatselijke belangen of 

mee die van bijzondere personen door inwillig-

ing van het onderhavige verzoek kunnen 

worden benadeeld. 

b. Om te dien einde onder anderen een 

afschrift van het adres voor het Raadhuis te 

doen afficheeren het zelve aldaar gedurende 10 

dagen aangeplakt te laten, en om voorts de 

ingezetenen bij Publicatie op te roepen om 

uiterlijk binnen 12 dagen zoodanige schriftelij-

ke reclame tegen de inwilliging van het gedane 

verzoek bij het plaatselijk bestuur in te dienen, 

als zij in hun belang zullen vermeenen te 

behooren om op de 13e of zoo deze op een 

zondag mogt vallen als dan op den 14e dag na 

dat deze aanplakking zal zijn geschied het 

gedane verzoek mitsgaders de daar tegen 

ingekomen bezwaren ter vergadering van den 

Raad in overweging te geven. 

 

Overwegende dat door den Burgemeester op 

den 25e april u ingevolge par. 6 van het 2e 

gedeelte der onderhavige aanschrijving op den 

25e april l.l. van het Raadhuis dezer Gemeente 

een afschrift van het adres is aangeplakt 

geworden en op dien zelfden dag de 

ingezetenen bij Publicatie zijn opgeroepen om 

binnen 12 dagen zoodanige schriftelijke 

reclame tegen inwilliging van het gedaan 

verzoek bij het plaatselijk bestuur in te dienen 

als zij in hun belang zouden vemenen te 

behoren. 

Overwegende dat tot heden geene reclames bij 

het plaatselijk bestuur zijn ingediend gewor-

den, 

 

Zoo is goed gevonden: 

Den Heer Districts Commissaris voornoemd te 

kennen te geven dat geene algemeene of 

plaatselijke belangen of die van bijzondere per- 
                                                            04.45 (09) 



sonen door de inwilliging van het onderhavige 

verzoek kunnen worden benadeeld maar dat in  

tegendeel aan de ingezetenen dezer gemeente 

een wezenlijk voordeel worde toegebracht. 

Door de oprichting eener rosmolen door dien 

dezelve als dan ingeval van gebrek aan wind 

daar door kunnen worden geholpen. 

De Raad heeft tevens de eer hierbij onder 

terugzending van het adres over te leggen 

bewijzen der behoorlijk plaats gehad hebbende 

afkondiging en aanplakking. 

Zullende extract dezer door tusschenkomst van 

den Heer Districts Commissaris aan Hunne 

Edel Groot Achtb. Gedeputeerde Staten dezer 

Provincie worden ingezonden. 

De Gemeenteraad voornoemd. 

 

(Hierbij ging het over de molen die in het 

Windmolenveld heeft gestaan, waarvan alleen 

de molenbult nog zichtbaar is. In 1830 wordt 

deze molen nog genoemd als stenen grond-

zeiler met 2 koppel stenen. Deze molen wordt 

door Kerst Zwart genoemd in zijn boek; De 

blokhut in het stoevenveld. Toen echter nog als 

standerdmolen. red.) 

 

 
Ros-oliemolen  uit Zieuwent Openluchtmuseum  Arnhem 

 

Het duurde 9 jaar voordat de gemeenteraad 

weer een soort hinderwet aanvraag te 

behandelen kreeg. 

In de raadsvergadering van 26 maart 1839 is 

een adres van den bakker J.Holmer alhier 

daarbij autorisatie verzoekende om een fabriek 

van Calicote bij zijne woning te mogen 

oprichten. ( Calicot = fijne katoen ) 

 

In aanmerking nemende dat dit verzoek 

ingevolge de gemaakte bepalingen vervat in 

Prov.blad nr. 67 van 1836 behoorlijk ter kennis 

van de ingezetenen in deze gemente is gebragt 

geworden en dat hier geene reclames zijn 

ingekomen, zoo is na deliberatie goed-

gevonden: 

Hunne Edel Grootachtb. De Gedeputeerde 

Staten dezer Provincie te kennen te geven, 

zoals geschied bij deze, dat de fabriek door 

J.Holmer alhier en Hunne Edel Grootachtb. 

Derhalve in overweging geeft het gedaan 

verzoek te accorderen. 

 

Zullen extract dezes aan den heer Distr. 

Commissaris van Zutphen worden ingezonden. 

De Gemeenteraad voornoemd. 

 

 
Het witte huis werd indertijd bewoont door J.Holmer, 

tegenwoordig is het kapsalon Marie Louise. 

 

In de Raadsvergadering van 22 november 1844 

wordt een brief voorgelezen van den smid Jan 

Hendrik Tijdink thans woonachtig te Borculo, 

waarin deze te kennen geeft dat hij in het Dorp 

alhier een huis heeft gehuurd gequoteerd no.23 

en staande in de nabijheid der woonhuizen 

toebehorende aan den Heer Baron van 

Heeckeren van Kell, dat hij voornemens is 

hetzelfde huis niet alleen te bewonen maar ook 

om daar een grofsmederij op te richten ter 

uitoefening van zijn geacht beroep, en daarom 

de vrijheid neemt het plaatselijk bestuur van 

Ruurlo te verzoeken hem de oprichting der 

bedoelde smederij om daar eventueel zijn 

beroep uit te oefenen toe te staan. 

 

In aanmerking nemende dat dit verzoek 

ingevolge de gemaakte bepalingen vervat in 

Prov.blad nr.67 van 1836 behoorlijk ter kennis 

van de ingezetenen van deze gemeente is 

gebracht geworden, en dat hier tegen geen 

reclames zijn binnen gekomen. 

 

Zoo is na deliberatie goedgevonden: 

Aan de adressant Jan Hendrik Tijdink tot het 

uitoefenen van zijn beroep toe te staan zoals 

wordt toegestaan bij deze, eene grofsmederij  

te mogen oprichten in het dorp dezer gemeente 
                                                            04.46 (10) 



aan de noordkant der door hem gehuurde 

woning gequoteerd nr.23 onder gehoudenheid 

derzelve zoodanig in te rigten dat daardoor 

geen gevaar voor brand is te vrezen. 

Zullende extract dezes worden gezonden aan 

den adressant om te dienen voor dispositie. 

 

 
Het bewuste pand rond 1905:  Toen smid Huitink 

 

 

(wordt vervolgd) 

 

 

Een gruwelijk verslag 
 

In een oude jaargang van de Katholieke 

Illustratie nr.37 van 12 juni 1929 lazen we 

voor u de onderstaande lugubere rekening. 

  

Copye 

  

Uyt den reekening van Hermanus de Vogel 

Scherpregter van Haarlem & C. 

Gedaan binnen Amsterdam den 17 december 

1712 

  

Een Onthoofd     ƒ 6,- 

Voor het Swaard   ƒ 3,- 

Voor ’t Doek    ƒ 3,- 

Voor ’t Kisten    ƒ 3,- 

Een Gewurgt    ƒ 6,- 

Afgenomen en gekist   ƒ 3,-  

Een geradbraakt 9 slagen ƒ 3,- per slag ƒ 27,-       

Voor ’t Wurgen    ƒ 6,- 

Afgenoomen en buytengebragt  ƒ 9,- 

Twee gehangen en het Mes boven het hoofd 

ƒ 9,- 

Een afgenoomen en buyten gebragt  ƒ18,- 

Een afgenoomen   ƒ 3,- 

Vier onder de galg  ƒ 6,- per stuk ƒ 24,-  

Een het Mes boven het hoofd  ƒ 3,-   

Twee met Brieven te pronk  ƒ 12,- 

Vierentwintig Gegeeselt à 3 gulden ƒ 72,- 

Een met Koevoet en Loop te pronk ƒ 6,- 

Een met het gloeyent Swaart op de rug  ƒ6,- 

Daggeld    ƒ 12,- 

Mijlgeld    ƒ 12,- 

Touwgeld    ƒ 12,- 

Voor de Assistenten   ƒ 12,- 

 

Allen droegen het stempel Haarlem behalve 

Brandmerk dat enkel siste op de schouder. 

  

- Voorwaar geen straffen die er om logen, uit 

het straffen dat enkel siste op de schouder, dus 

nét geen echt brandmerk achter liet, is later het 

spreekwoord onstaan: Het is met een sisser 

afgelopen, als iets meeviel.  

 

Wim Bluemers 

 

  

Website www.oldreurle.nl 

 

In onderstaande schema’s kunt u het aantal  

bezoekers zien die onze site op internet hebben 

bezocht. U ziet dat het er al ruim 153.000 zijn. 

Een leuk resultaat 

 

Totaal sinds 2001-02-24 

Homepage hits 11.495 

Pagina hits 55.244 

Totaal aantal hits 153.430 

Transfer 1096  

 

Populairste dag 2004-05-08 

Homepage hits 28 

Pagina hits 551 

Totaal aantal hits 2.236 

Transfer 12 MB 

 

Gemiddelden   

Aantal dagen 1351 

Homepage hits/dag 9 

Pagina hits/dag 41 

Totaal aantal hits/dag 114 

Transfer/dag 831 KB 

 
© november 2004 - www.nederland.net  
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