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VAN DE VOORZITTER 
 

Ruurlo , 8 augustus 2005 

 

Het vereiste wat voorbereiding voor ik aan dit stukje 

toekwam, maar nu is het zover.  

De thermostaat op 21, wollen sokken aan, hemd met 

mouwen, de kraag op en de pest in. 

De zomer is weer voorbij en daarmee de meeste 

zomerse activiteiten in het dorp. 

Een zucht van verlichting hoorde je hier en daar, maar 

de meesten hebben toch echt genoten van alle lawaai, 

herrie en gestamp van de kunstenaars en artiesten. 

Ook buiten het dorp kon men volop meegenieten. 

Hebt u alles nog in de tuin staan, de brievenbus aan de 

straat en de spiegels en antenne op de auto? Hier en 

daar gaat  in de feestvreugde bij het naar huis gaan 

nog wel eens wat verloren. 

 

Ik lijk misschien wat mopperig, maar het is een 

waterige afspiegeling van diverse reacties bij mij uit 

de buurt, de z.g. meegenieters. 

Maar ja, mee leren leven….. 

 

Over leven gesproken: enkele weken geleden bij een 

scancontrole in het ziekenhuis hebben we een beetje 

moeilijk gesprek gehad waarin het me duidelijk werd 

gemaakt, dat ik  uitbehandeld was en er geen kruid 

meer tegen de kanker gewassen was.  Ik heb u vier 

jaar op de hoogte gehouden van mijn wel en wee, 

maar ik denk dat dit het laatste bericht zal zijn. 

 

Ik dank u allen hartelijk voor de gezellige jaren die we 

samen hebben beleefd, de belangstelling en ook de 

hulp van u ondervonden. 

Blief Reurle trouw en met een goede gezondheid. 

Een echten Reurlsen, een echten Gelderlander. 

 

Martin Kok 

 

Hij heeft de uitgave van dit nummer helaas niet meer 

mogen meemaken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN  DE SECRETARIS 
 

Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. 

Het winterprogramma is klaar en staat in deze 

Kroezeboom . 

Op 21 mei was Old Reurle  aanwezig op  de reunie 

van de Willibrordusschool met een stand. 

Op 3 augustus ook net als ieder jaar op de jaarlijkse 

braderie . 

 

Er is een mooie dvd gemaakt door Annie Kok met 

opnamen van onze landbouwwerktuigen en cactussen 

in de kas bij Anny en Bert van der Meer. 

Informatie hierover bij Ap Flierman. 

 

De Kroezeboom van het 2e kwartaal was geheel 

gericht op de bevrijding van Ruurlo in 1945. 

Wie hiervan nog een exemplaar wil hebben kan 

contact opnemen met Ap Flierman. 

05.29 (01) 

Kijk ook eens op  www.oldreurle.nl 

Deze site wordt regelmatig aangepast en is onlangs 

geheel vernieuwd. 

U vindt hier veel informatie over Old- Reurle. 

 

 

 

Martin Kok overleden 
 

http://www.oldreurle.nl/


 

Leo Besselink 

 

 

 VAN DE REDACTIE 
 

In het vorige nummer zijn een aantal storende fouten 

geslopen in de bijdragen van Reina Greupink over het 

dagboek van meester Gerdes, en in het stuk over Reint 

Kamperman van Bert Kettelerij. 

Ook in de bijdrage van Jan Oonk sloop een nare 

fout. Het onderschrift van de foto had moeten zijn: 

Kampkaart uit Mauthausen van de heer Wijler, 

met dank aan Lo Apotheker. 

Wij betreuren dat we fouten hebben gemaakt in 

bijdragen die foutloos werden aangeleverd. En zullen 

nog beter ons best doen om dit in de toekomst te 

voorkomen. 

 

Wim Bluemers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WINTERPROGRAMMA 

Hist. Ver. “OLD REURLE” 2005-2006 

 
12 oktober 2005. 

De heer J.Teeuwen, Lochem. Een dialezing met als 

onderwerp: “De Velhorst te voor en te na”.  

Het zeventiende-eeuwse landgoed “De Velhorst” ligt 

tussen Lochem en Almen. In 1972 kwam het door een 

erfenis in bezit van de Vereniging Natuurmonumenten 

 

9 november 2005. 

De heer G. Maassen, Ugchelen. Een dialezing, met als 

titel: “Prins Hendrik (1876-1934), echtgenoot van 

Koningin Wilhelmina, in relatie tot “Het Loo”. 

 

7 december 2005. 

De heer F. Rouwhorst, Vorden. Een diaklankbeeld 

over de “Geboorte en de historie van de Kerststal” en 

na de pauze het diaklankbeeld: “Boeren van gisteren”. 

Het boerenleven van 100 jaar geleden door de 

seizoenen heen. 

 

11 januari 2006. 

De heer J. Berends, Doetinchem. Een dialezing: 

“Gelderse kastelen op de Veluwe” , met o.a. kasteel 

Rosendael en De Cannenburch. 

 

8 februari 2006. 

De heer H. Ruessink, Bredevoort. Een dialezing: “De 

ontwikkeling van Bredevoort als borgmansstad, een 

ridderlijke vestiging in de middeleeuwen”. 

 

05.30 (02) 



8 maart 2006. 

JAARVERGADERING, 

Na de pauze de heer W. Knoop, Arnhem.  

Een dialezing: “Passende gebouwen in het 

Achterhoekse landschap”. 

Hoe bouwen we onze graansilo’s, schuren, stallen, 

enz. zó dat ze niet misstaan in het landschap? 

 

Mei/juni 2006. 

Excursie. Naar aanleiding van de lezing van 11 januari 

maken we met de heer J. Berends een tocht over de 

Veluwe. 

 

Alle avonden zijn op woensdag, worden gehouden bij 

“De Luifel”, Dorpsstraat 11, Ruurlo en beginnen om 

20.00 uur, behalve op 8 maart 2006. Deze avond 

begint om 19.30 uur i.v.m. de jaarvergadering. 

Uitvoerige informatie vindt u t.z.t. in “Contact” en in 

“Onder d’n Kroezeboom”. 

 

Graag tot ziens op onze avonden. 

 

Ineke Brinkhuis en Reina Greupink 

 

 

OLD REURLE GEEFT 

BINNENKORT EEN PRACHTIG 

BOEK UIT 
 

De mooiste uitgave van Old Reurle met kleurenfoto’s 

van meer dan 60 schilderijen, aquarellen, tekeningen 

en wandschilderingen zal na de zomer in druk 

verschijnen. De oudste opgenomen schilderijen en 

tekeningen zijn van de 18e eeuw. De jongste zijn van 

enkele jaren terug. Het totaalbeeld biedt een prachtig 

palet van Ruurlo en omgeving. 

Het boek is samengesteld uit de onderdelen: het dorp 

Ruurlo, het kasteel, het buitengebied en 

wandschilderingen. 

Om een indruk te geven van wat het boek te bieden 

heeft, volgt hier de tekst van het hoofdstuk “Een 

dorpswandeling”. Van alles wat daarin genoemd 

wordt is een schilderij of tekening opgenomen. 

 

Wie de aquarellen van Rudolphine Swanida Wildrik 

bekijkt, ontkomt niet aan de indruk dat het 19e eeuwse 

Ruurlo heel mooi geweest moet zijn. Die indruk wordt 

bevestigd door de schilder C.H. Hein in zijn loflied 

“Aan Ruurlo”. Hiervan is in hoofdstuk 5 een couplet 

opgenomen. 

 

We wandelen via de Dorpsstraat het dorp in bij Hotel 

Avenarius. Eerder stond daar het “Wapen van 

Ruurlo”. De bebouwing langs de Dorpsstraat was 

eenvoudig. Ruurlo was bepaald geen rijk dorp. Rechts 

van ons stonden de huisjes waar Alphons Besselink 

geboren is en ze mede daarom heeft geschilderd. Voor 

ons uit, ter hoogte van De Luifel, loopt iemand met 

een pony of ezelwagentje. We passeren smederij 

Huitink, waar we even binnen mogen kijken. De 

tekening van Wim Bluemers van de Dorpsstraat anno 

1900, brengt ons op het Kerkplein, waar we het oude 

gemeentehuis annex politiebureau ontwaren. 

Aan de hand van een tekening van De Beijer en 

schilderijen van Kost, Knaake, Mol en Wildrik, maken 

we een rondje om de kerk. 

Via de Dorpsstraat lopen we naar de Borculoseweg en 

bewonderen daar de molen Agneta. Van de molen zijn 

één tekening en twee schilderijen opgenomen, n.l. van 

Wim Bluemers, Ad Meijer en Herman Knaake. 

Vlakbij de molen staat een rijtje witte huizen. Ze zijn 

in 1912/’13 gebouwd in opdracht van J.D.C. baron 

van Heeckeren van Kell en werden bewoond door 

spoorwegpersoneel. Ze zijn geschilderd door Annie 

Kok, die nu in één van deze huisjes woont. 

Via het Rikkelder, zoals het was in de jaren 30 van de 

vorige eeuw, wandelen we richting station. Onderweg 

passeren we de Sint Willibrorduskerk, geschilderd 

door Elli Bakker-Dekker. Daarvoor stond er een 

kleiner kerkje dat in 1869 is afgebroken om plaats te 

maken voor de huidige kerk. 

We beëindigen onze wandeling bij het station, dat in 

gebruik werd genomen in 1878 en in 1980 is 

afgebroken. 

 

De in 1985 overleden Winterswijkse schilder Piet te 

Lintum, die de wandschilderingen in “De Jaeger” 

gemaakt heeft zei ooit: ’t Is goed dat ik er nu nog wat 

van kan vastleggen, dan kan men later zien hoe mooi 

het is geweest.  

Om te laten zien “hoe mooi het is geweest”, heeft het 

bestuur van Old Reurle het initiatief genomen voor de 

uitgave “Geschilderd Old Reurle”. Het is een genot 

om de in het boekje opgenomen schilderijen en 

tekeningen te bekijken en later nog eens te bekijken. 

En wie zelf niet zo geïnteresseerd is in kunst kan het 

boekje ook gebruiken als uniek Sinterklaas- of 

Kerstcadeau. 

 

De prijs:  voor leden van Old Reurle:   €  19,50  

                                  voor niet-leden:   € 21,50   

 

 

Joris Bakker 

 

 

05.31 (03) 



E-MAIL VAN  

KEES VAN DE MEISTER 

 
Een bericht van Kees Verbeek uit Finland. 

 

Beste meneer Besselink, 

 

Bedankt voor Uw e-mail van gisteren. Ja, Reurle is al 

sind mijn kinderjaren in mijn herinnering, toen ik met 

mijn pleegouders ( meister Tiecken en zijn vrouw, zie 

ook de site Oud Zelhem ) hoofd van de O.L. school in 

de Velswiek door het doolhof dwaalde. Nu ben ik al 

een oude man en woon hier al meer dan vijftig jaar, 

toch heb ik een maand geleden een XP 

Fujitsu/Siemens comp aangeschaft, omdat men 

daar…volgens zeggen de hele wereld mee door kunt. 

Nou dat lukte. Ik weet echt alle tekens en knopjes nog 

niet zo goed als mijn zoon, maar…in Reurle, Zelhem 

en de Velswiek kwam ik en zal daar dagelijks 

vertoeven. Aj older wodt ( ik kan ’t Achterhoeks nog 

perfect ) dan heur ie niet zo völle meer van vrienden 

en bekenden, völle bunt jommersal aoverleden,helaas. 

Ik ben dol op e-post. Ik heb al gedacht, dat spaart me 

eigenlijk een vliegbiljet naar Schiphol uit. 

 

Want eerlijk gezegd, al ben ik hier al helemaal inge-

burgerd, een groot gedeelte van oe harte is en blif in 

den Achterhook. Heb heel wat gereisd in mijn leven 

vooral in Scandinavie, daar kun je terecht met Zweeds, 

dat wij thuis spreken, maar ook in de stad. Onze zoon 

is Finse staatsburger geworden in Maart j.l. wij niet. 

Dat is de muuite niet meer weerd, aj zo old bunt. Beste 

meneer Besselink ik schei d’r now effen met uut, maor 

schrief heel graag weer opnij en beantwoordt Uw 

vragen en..völle groeten an alle onbekenden op event. 

Vergaderingen in Reurle. Dus ok hier woont mensen 

die blie bunt aover de mooie site van Old Reurle gao 

maor rustid deur met dat fijne werk, wie mensen hebt 

dat neudig. Heel völle gr. Uut het hoge Noorden van: 

 

 Kees van de Meister uut de Velswiek-  

C.Verbeek- Pf 28, 06151 Borgå Finland 

Of e-mail natuurlijk. 

 

(We hebben er voor gekozen deze brief te plaatsen 

zonder enige correcties. Het is prachtig om te zien wat 

er van zijn Achterhoeks en de Nederlandse taal 

bewaadt is gebleven. Red.) 

 

 

 

 

 

DE TRIP NAAR HET  

“DEUTSCHE RHEINLAND” 
 

Donderdagmorgen 2 juni om 8.00 uur was weer een 

vertrek gepland voor een excursie naar het Duitse 

Rheinland. En, hoewel het vroeg was, stonden om die 

tijd de deelnemers al te wachten op de bus die hen 

voor die trip zou vervoeren. Een heel grote uitgave 

kwam er aan schuiven. Dit was hem toch wel. 

Eenmaal op weg vertelde de chauffeur ons dat deze 

bus eigendom geweest was van Andre Rieu, die hem 

gebruikte voor het vervoer van hem en zijn orkest als 

ze ergens een optreden hadden. Een grote extra 

kofferruimte, wel 10 slaapplaatsen erin, maar die 

waren, vooral het laatste, niet voor ons nodig. 

 

In Doetinchem werd de hr. Berends opgepikt. En via 

Gendringen Anholt werd de reis begonnen. Eenmaal 

in Duitsland vertelde hr. Berends het doel voor die 

dag. Via een mooie route kwamen we in het oude 

bekende stadje Kalkar. Er zijn veel plaatsen langs de 

Rijn tijdens de 2e wereldoorlog door Engelse 

bombardementen bijna geheel met de grond gelijk 

gemaakt. Ook Kalkar had er erg onder geleden. Maar 

het is prachtig in de oude stijl gerestaureerd.  

Wij konden de stad even verkennen en om tien uur 

begon er de rondleiding in de St. Nikolaj–kirche. 

Hier is een aantal altaarstukken ten toon gesteld die 

eeuwen geleden gebruikt werden. 

 

‘n Deel van een paneel. Zelfs het stoeltje is echt. 

 

Het zijn juweeltjes van houtsnijwerk. Hierop waren op 

een zo natuurlijk mogelijke wijze verschillende 

periodes uit het leven van Christus of Maria 

uitgebeeld.  

 

Onze gids vertelde dat vroeger, toen er nog gilden 

waren, elke groep in de kerk zijn eigen altaar en 

daarbij de priester wilde hebben,  Zo kon men 

zondag’s  onafgebroken verschillende missen volgen.  

De zijpanelen van deze stukken waren prachtige 

schilderijen waarop ook heilige overleveringen te zien 

waren.             05.32 (04) 



Er bestonden toen ook al sponsors; het was nl. dikwijls 

zo dat voor zo een schilderwerk of houtsnijwerk er 

ook gulle gevers gevraagd werden. Die kwamen er 

dan ook wel, alleen ze stelden dan vaak als eis dat men 

in dat werk terug te vinden zou zijn. De gids kon er 

leuke anekdotes over vertellen.  

 

Van hieruit ging de reis, via Mariënbaum (ook een 

bedevaartplaatsje) naar Walbeck om onze honger te 

stillen. Wij kwamen langs Kevelaar, de beroemde 

bedevaartplaats. (Per jaar komen er ongeveer een 

miljoen mensen om te bidden en te offeren.)  

En... of het zo moest, Kevelaar heeft geen last gehad 

van de bombardementen. De streek waardoor wij 

kwamen is een groot tuinbouwgebied. In Lülllingen 

staat een erg groot veilingcomplex voor dit gebied.  

 

Na een lekkere kop aspergesoep en wat goed belegde 

broodjes werd de tocht vervolgd naar Kamp-Lintfort. 

Tijdens de route van Walbeck naar Kamp-Lintfort liep 

de weg langs een stroompje, genaamd “De Fossa 

Eugeniana”. Dit was een kanaaltje dat oorspronkelijk 

gegraven was van Venlo (de Maas) naar Rheinberg, 

om daar in de Rijn uit te komen. Hij is bijna 50 km. 

lang maar nooit afgekomen. Wel werd hij gebruikt als 

verdedigingslinie voor de Spanjaarden tegen de 

Hollanders en de resten van sommige schansen kan 

men nu nog bewonderen. Ook wordt een deel gebruikt 

voor fietsroute. 

 

In Kamp – Lintfort staat een eeuwenoud klooster met 

een kerk en daarbij is een prachtige tuin te 

bewonderen. Drie mensen hebben er elke dag werk 

om het goed te kunnen onderhouden.  

In de kerk staan nog de oude koorbanken en in de 

muren ziet men de grafstenen van de vele abten die het 

klooster had.  

 

Van hieruit ging de trip naar Orsoy, een klein stadje 

dicht aan de Rijn. Hier kan men zien dat het nóg de 

eigenschappen heeft van vroegere tijden. De opbouw 

dateert nog van de tijd dat de Romeinen hier gelegerd 

waren. Men kreeg hier ook even tijd om de inwendige 

mens, de droge keel of lippen met een drankje of ijsje 

te laven. Toen was het weer tijd om de thuisreis te 

beginnen. We volgden de weg die de Romeinen al 

gebruikten op hun tochten naar het noorden toe, met 

de Rijn mee.  

Hier ontstond ook het mooie plaatsje Xanten. Men is 

er nu nog bezig met opgravingen en het maken van 

reconstructies uit die tijd. Daar het nogal druk op de 

weg leek maakte de chauffeur vanuit Emmerich nog 

een ommetje door het Liemerse naar Ruurlo. Hier 

kwamen we moe maar voldaan omstreeks 18.30 weer 

aan.  

 

Bestuur van Old Reurle, mevr. I. Brinkhuis en mevr. 

R. Greupink en de hr. Berends nogmaals bedankt voor 

deze mooie trip. 

( Voor de foto’s mocht ik gebruik maken van de serie 

die mevr. A.Kok gemaakt heeft,  bedankt. ) 

 

Theo Schoenaker 

 

FOTO UIT DE OUDE DOOS 
 

 
                                                                     archief: Wim Bluemers 

Hierbij de foto van de boerenbruiloft in de 60er jaren. 
Het is het echtpaar Van Veen – Jansen van Galen. 
Links op de foto staat Johan Wentink, de anderen 
kunnen we zo nog niet thuisbrengen. We horen het 
graag van u.   Wim Bluemers 
 

 
28 augustus 1948    archief Wim Bluemers 

 

05.33 (05) 

 



BOERDERIJNAMEN VAN RUURLO 
Wijk R: Wiersseweg - Gotinkveld 

 

R 1 Hiddink of Achterloo 

 

In 1494 wordt Achterloo genoemd in het 

Schattingsregister van het kwartier van Zutphen.  

In 1650 had Wigbold de Rode van Heeckeren het goed 

Achterlo of Hiddinksgoed in bijzonder leen van het 

Fürstendom Gelre met sadelleenrechten en 

hengstpaard. Bewoner in die tijd was Gerryt 

Everwennink op Hiddink. Hiddink betekent Hiddo of 

Hidde´s erf.  Het adres: Wiersseweg 70 

 

R 2 Het Haller 

 

In het verpondingsboek van 1650 komt het Haller met 

Albert van Wijck voor. Bewoners omstreeks 1670 

waren Harm met dochter Jenneken die in 1678 met 

Willem Wassink trouwde. 

Zijn broer neemt weldra de Halle-pacht over en diens 

kinderen gaan zich Halle of Wassink noemen. In 1789 

kwam Garrit Bannink er als eigenaar te wonen. In het 

Germaans was de benaming van de boerderij eerst 

Halla of Halha, hetgeen betekende bocht op hoog land. 

Het adres: Hallerweg 2 

 

R 3 Oldenboom 

 

De eerste bewoners kwamen in 1697 van de 

Oldenboom  N 12. Tot ver in de vorige eeuw heeft deze 

familie er nog gewoond in deze zéér origineel ogende 

boerderij aan de Wiersseweg 45. 

 

R 4 Klein Rommelder 

 

Peter Lusink van het Rommelder van P 13 kwam met 

vrouw Everdina Rommelers van  P 11 omstreeks 1735 

hier te wonen. Het adres: Wiersseweg 47 

 

R 5 Olden Gulliker 

 

Dit is de oudste boerderij op het erf van de Gulliker. Zij 

kwamen in 1687 van de Guliker op de Bruil  I 7. 

Mogelijk was deze familie afkomstig uit Gullik, thans 

Jülich in Duitsland genoemd. De klokken van de 

N.H.kerk en het Kasteel Ruurlo zijn toentertijd aldaar 

in 1760 gegoten. In 1847 is deze boerderij afgebroken. 

 

R 5 Nieuwen Gulliker 

 

Op zojuist bovenvermeld erf kwamen de eerste 

bewoners in 1791 hier te wonen. Zij heetten ook 

Gulliker. Het adres: Wiersseweg 49 

R 6 Klein Gulliker of Stokkink 

 

Op Klein Gulliker kwam de familie Stokkink in 1800 

te wonen zoals ook de vorige op het erf van de 

Gullikers. Het adres: Wiersseweg 51 

 

 

R 6 De Gunneweg of  Gunnewik 

 

Al in 1847 is deze boerderij met dubbel woonhuis 

gesloopt. Zij was in 1795 gebouwd en stond nabij R 6. 

Een gunne was een waterloopje, maar de benaming kan 

ook te verklaren zijn met de germaanse voornaam 

Gundivic. 

 

R 7 De Drie Huizen 

 

De oorspronkelijke drie huizen van 1801 zijn in 1864 

afgebroken. Ook deze stonden nabij ´t erf van R 6. 

Het huisnummer gaat naar een boerderij die in 1915 aan 

de Wiersseweg 43 gebouwd werd. 

 

R 8   Boskamp  later  Marsman Driehuizen 

  

Op de gevel van deze boerderij aan de Wiersseweg 72 

staat: Drie Huizen. De naam is duidelijk overgenomen 

van de vorige. In 1755 kwam op dit erf Garrit Boveman 

van de Schans  A 4 te wonen.Hij noemde zich ook 

Garrit Boveman Bokhorst of Garrit van de Schans en 

Garrit Boskamp of Bekenschot. Zijn kinderen heetten 

Boskamp. 

 

R 9 De Nieuwen Visch  Dijkshuis 

 

In 1782 kwamen de eerste bewoners daar van de Olden 

Gulliker  R 4. Het adres: Wiersseweg 53 

 

R 10 De Ouden Visch 

 

De oudste boerderij werd al in het verpondingsboek 

vermeld in 1650. In 1881 is deze gesloopt in verband 

met de aanleg van de spoorbaan Zutphen-Winterswijk.  

Op de Visch woonde Dr. Th. Bakker met zijn vrouw.  

Hij was tientallen jaren huisarts te Ruurlo en actief lid 

van de Hist. Ver. Old Reurle, o.a. voor het veldnamen 

onderzoek en ook zijn films van Ruurlo in de jaren 50 

zijn van grote waarde voor de Historie van Ruurlo. 

Het adres: Wiersseweg 74 

 

R 11 Hagenbeek 

 

Deze boerderij werd al in 1557 in de Tijnsboeken van 

Lochem vermeld met Albert Hacken bij Elschate.  

05.34 (06) 



De bewoners omstreeks 1700 heetten Hagenbeek. Het 

adres: Kleine Wiersse 1 

 

R 12 Kleine Wiersse 

 

Alweer zijn de eerste bewoners van deze boerderij van 

1845 afkomstig van den Olden Gulliker R 5. Het adres: 

Kleine Wiersse 6 

 

R 13 Klein Elschot 

 

In 1700 werd Hendrik Hendriksen of Klein Elschot 

genoteerd als bewoner. De volgende generatie noemde 

zich Klein Elschot. Het adres: Hallerweg 6 

 

R 14 Marsman 

 

Eerste bewoner was Garrit J. ter Vrugt, klompenmaker, 

hij was in 1835 afkomstig van A 9, Het Paalder of het 

Poldershof. Vanaf 1880 woonde er Lammert Marsman 

met familie, afkomstig van R 8. Het adres: 

Wildenborchseweg 48 

 

R 15 Nevelkamp 

 

In 1853 kwam Garrit J. Wissink hier te wonen, hij was 

afkomstig van H 17 De Pedde. De kamp waarop de 

boerderij gebouwd werd was mogelijk vaak in nevelen 

gehuld. Het adres: Wildenborchseweg 50 

 

R 16 Elschot 

 

Te Elschoten komt voor in ´t Tynsboek van Hoog Elten 

anno 1400. In 1650 staat Berend ten Elschate vermeld. 

Elschot of Elschate kan op twee wijzen verklaard worden: 

een schot is een afgeschoten stuk land met elzen begroeid 

of het was een Els-kote-kate, een hutte van elzenhout. 

Het adres: Herkampweg 1 

 

 

R 17 Herkamp 

 

In ´t verpondingsboek anno1650 staat ook de Herkamp 

met Berent te Elschate als eigenaar genoteerd en bewoner 

was toen Herman Herkamp. Zijn zoon noemde zich toen 

Heerkamp, diens kinderen weer Herkamp. De naam kan 

´s Heerenkamp (Godskamp) betekenen. 

Het adres: Herkampweg 4 

 

R 17a Tuijter 

 

Oude boerderij van 1660 met Arent Teuijter als bewoner. 

Zij is omstreeks 1815 afgebroken en heeft gestaan nabij 

de Herkamp. Een Tuiter was een persoon die op een 

toeter blies. 

 

R 18 Ouden Kieftenhutte 

 

Eigenlijk was deze hutte van 1806 nog niet geregistreerd 

onder nummer R 18, maar zij stond er wel heel dichtbij 

en is in 1852 afgebroken. 

 

R 18 Nieuwen Kiefte Hutte 

 

De Nieuwen Kiefte Hutte is welbeschouwd van oudere 

datum dan de vorige en dateert van 1799. In 1865 is deze 

afgebroken en ca 20 meter verderop herbouwd. 

Het adres: Buskerdijk 3-5 

 

R 19 De Lolle 

 

Deze boerderij heeft gestaan van 1770 tot omstreeks 1894 

nabij R 18. Mogelijk woonde er een prevelaar of een 

leuteraar. 

 

R 20 Stegers 

 

In 1829 kwamen de eerste bewoners afkomstig van Klein 

Elschot R 13 daar te wonen, thans Wildenborchseweg 54. 

 

R 21 Warfman 

 

De eerste bewoners van 1830 waren afkomstig van de 

Ramaker B 31. In 1850 trouwde Janna Steeman met 

Berend J. Warfman, vandaar de naam Warfman wiens 

familie er zeer lang heeft gewoond. Oorspronkelijk 

woonde een Warfman op een erf met veel wilgen. 

Het adres: Wildenborchseweg 39 

 

R 22 Busker 

 

Berend Busscher kwam van den Olden Gulliker  R 6, daar 

in 1836 te wonen. De naam Busscher komt in andere 

variaties ook voor, in deze streek was het voorheen 

Busschink waarbij de uitgang “ink” in “er” veranderde. 

Waarschijnlijk betreft het hier de naam van een bewoner 

op een erf met bos. 

Het adres: Buskerdijk 1 

 

R 23 Tragter  (Guliker) 

 

Op deze boerderij van 1863, wel in 1895 herbouwd, 

woont immer nog de familie Tragter.  

Tragter heeft de betekenis van ter achter (achteraf). Er is 

een familieband met de Gulikers van de Bruil voor wat 

betreft de tweede benaming. Het adres: 

Wildenborchseweg 37.         05.35 (07) 



R 25 Hakken 

 

Arend Jan Hakken kwam in 1901 hier te wonen en was 

afkomstig van Nevelkamp R 15. De naam Hakken is 

afgeleid van de voornaam Haco. Het adres: 

Wildenborchseweg 52 

 

Nawoord: 

In 17 afleveringen te beginnen bij het kwartaalblad in het 

jaar 2000 van Onder d´n Kroezenboom jaargang 17 nr. 4, 

heb ik geprobeerd de boerderijnamen van Ruurlo te 

verklaren. Dit is niet bij alle gelukt. Wel heb ik veelal 

relevante beknopte gegevens bij elke vermelde boerderij 

toegevoegd. 

De meeste namen kunnen ontleend worden aan de plaats 

of de veldnaam, gevolgd door de naam van de familie die 

er het eerst woonde, dan wel dat ze de naam van de 

boerderij meenamen waar zij van afkomstig waren. Dan 

komen de namen van boerderijen waar een bedrijf werd 

uitgeoefend of de bewoner een bepaald beroep had. 

Daarna zien wij o.a. een aantal plant-dier-bos of 

boomnamen. Uit al deze boerderijnamen ontstonden 

familienamen. 

De door mij meest geraadpleegde boeken zijn dan ook 

“Oost Nederlandse familienamen” van B.J. Hekkert. 

Ten slotte zijn er nog boerderijnamen die uit een grappige 

woordspeling dan wel een merkwaardige eigenschap ener 

bewoner voortkwamen. 

Mijn bijzondere dank gaat uit naar Frits Toevank, zonder 

zijn zorgvuldig genoteerde gegevens en zijn mondelinge 

toelichting op de verstrekte feiten, had ik deze 

afleveringen niet kunnen schrijven. 

 

M.J. van Heeckeren van Kell- van Tets 

 
Bronnen: F. Toevank 

  Gemeentearchief Ruurlo. 

 

Literatuur:  Oost Nederlandse Familienamen,  

  B.J. Hekkert, 2 dl. 

 

  Nederlands Etymologisch Woordenboek,  

  J. de Vries 

 

  Boerderijnamen Pater Vinc. van Wijk 1948 

 

  De Historie van Zieuwent, J. en R. Boekelder 

 

  Wald-serie woordenboek,  

dhr. A.H.G. Schaars 

 

 

 

 

 

 

NIJVERHEID  AFLEVERING 3 

( De vorige afl. stond in nr. 1 van 2005 ) 
 

In de vergadering van 7 september 1897 wordt een 

adres ter tafel gebracht van J. Overmaat, wonende hier 

inhoudende bezwaren tegen de oprichting eener 

slachterij enz. in zijne buurt door de firma A.A.M. ten 

Bosch en Zonen te Lichtenvoorde. 

Welk adres ter behandeling wordt gerenvooieerd naar 

Burgemeester en Wethouders. 

In de vergadering van 22 december 1908 wordt met 

algemeene stemmen vastgesteld de navolgende: 

 

Verordening op het venten en op woonwagens in de 

gemeente Ruurlo. 

Artikel 1 

Het is verboden op andere dagen dan bedoeld zijn in 

art. 2 in verband met artikel 1 der wet van 1 maart 

1815, voorwerpen of waren van welken aard ook 

hetzij op of aan den openbaren weg, hetzij aan huizen 

te venten of te koop aan te bieden, zonder voorzien te 

zijn van eene daartoe door Burgemeester en 

Wethouders afgegeven schriftelijke vergunning. 

De voorwerpen of waren die in strijd met deze 

bepaling gevent of te koop aangeboden worden 

kunnen door de politie in beslag genomen worden. 

Dit artikel is niet van toepassing; 

a. Op in het openbaar venten of te koop aanbieden 

van gedrukte stukken. 

b. Op handelsreizigers die alleen op stalen verkopen. 

 

Artikel 2 

De vergunning bedoeld in art. 1 eerste lid wordt 

schriftelijk en tot wederopzegging of voor een 

bepaalden tijd verleend en onder voorwaarden door 

B.en W. noodig geacht. 

De opzegging der voor een bepaalden tijd verleende 

vergunning geschiedt bij eenvoudige schriftelijke 

kennisgeving van Burgemeester en Wethouders aan 

den houder. 

 

Artikel 3 

Hij die de vergunning niet op de eerste aanvraag van 

de politie vertoont of de daaraan verbonden 

voorwaarden niet stipt nakomt, wordt geacht zonder 

vergunning te handelen. 

 

Artikel 4 

Tusschen zonsondergang en zonsopgang is het 

verboden op den openbaren weg, hetgeen gevent of 

ten verkoop aangeboden wordt luidkeels aan te prijzen 

of te koop aan te bieden.  
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Bij het op den openbaren weg venten, te koop 

aanbieden of verspreiden van gedrukte stukken is het 

verboden den inhoud luidkeels kenbaar te maken. 

 

Artikel 5 

Voor de toepassing dezer verordening worden als 

openbare wegen beschouwd alle voor het publiek 

openstaande of toegankelijk gestelde straten, pleinen, 

wegen, paden, stegen, sloppen stoepen, erven en 

soortgelijke plaatsen.. 

 

Artikel 6 

Op de overtreding der artikelen 1 of 4 wordt gesteld 

eene geldboete van ten hoogste vijfentwintig gulden of 

hechtenis van ten hoogste zes dagen alsmede 

verbeurdverklaring van de voorwerpen en waren 

waarmede de overtreding is gepleegd voor zover zij de 

veroordeelde toebehoren. 

 

Artikel 7 

Het is verboden om zonder vergunning van B. en W. 

met voertuigen die uitsluitend of hoofdzakelijk tot 

woning dienen in de gemeente te verblijven. 

 

Artikel 8 

Het is verboden tenzij krachtens vergunning ingevolge 

art. 7 verleend, wagens of andere voertuigen, ook 

wanneer zij van de raderen of van het onderstel zijn 

afgenomen in de gemeente tot woning te bezigen. 

 

Artikel 9 

Op de overtreding der art. 7 en 8 wordt gesteld eene 

geldboete van ten hoogste vijfentwintig gulden of ten 

hoogste 6 dagen.  

 

 

In de raadsvergadering van 4 maart 1909 is een 

schrijven van G.S. van Gelderland d.d. 30 december 

1908 inhoudende een opmerking over artikel 8  van de 

op 22 december l.l. vastgestelde verordening. 

 

Gelet op het bepaalde bij Prov. Blad nr. 59 van 1887 

besluit de Raad met algemeene stemmen, 

1e Meer gemelde verordening op het venten en op 

woonwagens in de gemeente Ruurlo in te trekken. 

2e  Vast te stellen de navolgende verordening op het 

venten en op woonwagens in de gemeente Ruurlo 

 

Artikel 1 

Het is verboden op andere dagen dan bedoeld zijn in 

art. 2, in verband met art. 1 der wet van 1 maart 1815, 

voorwerpen of waren van welken aard dan ook hetzij 

op of aan den openbaren weg, hetzij aan de huizen te 

venten of te koop aan te bieden, zonder voorzien te 

zijn van een daartoe door Burgemeester en 

Wethouders afgegeven schriftelijke vergunning. De 

voorwerpen of  waren die in strijd met deze bepaling 

gevent of te koop aangeboden worden, kunnen door de 

politie in beslag genomen worden. 

Dit artikel is niet van toepassing, 

a. Op het in het openbaar venten of te koop 

aanbieden van gedrukte stukken. 

b. Op handelsreizigers die alleen op stalen verkopen 

 

Artikel 2 

De vergunning bedoeld in art. 1  eerste lid wordt 

schriftelijk en tot wederopzegging of voor een 

bepaalde tijd verleend en onder de voorwaarden door 

Burgemeester en Wethouders nodig geacht. 

De opzegging der voor een onbepaalde tijd verleende 

vergunning geschiedt bij eenvoudige schriftelijke 

kennisgeving van B. en W. aan den houder. 

 

Artikel 3 

Hij die de vergunning niet op eerste aanvraag van de 

politie vertoont of de daaraan verbonden voorwaarden 

niet stipt navolgt wordt geacht zonder vergunning te 

handelen. 

 

Artikel 4 

Tusschen zonsondergang en zonsopgang is het 

verboden op den openbaren weg hetgeen gevent of te 

koop aangeboden wordt luidkeels aan te prijzen of te 

koop aan te bieden. 

Bij het op den openbaren weg venten, te koop aan 

bieden of verspreiding van gedrukte stukken is het 

verboden den inhoud luidkeels kenbaar te maken. 

 

Artikel 5 

Voor de toepassing dezer verordening worden als 

openbare wegen beschouwd alle voor het publiek 

openstaande of toegankelijk gestelde straten, pleinen, 

wegen, paden, stegen sloppen stoepen erven en 

soortgelijke plaatsen. 

 

Artikel 6 

Op de overtreding der artikelen 1 of 4 wordt gesteld 

eene geldboete van ten hoogste vijfentwintig gulden of 

hechtenis van ten hoogste 6 dagen, alsmede 

verbeurdverklaring van de voorwerpen of waren 

waarmede de overtreding is gepleegd, voor zoover zij 

den veroordeelden toebehoren. 

 

Artikel 7 

Het is verboden om zonder vergunning van 

Burgemeester en Wethouders met voertuigen die 

uitsluitend of hoofdzakelijk tot woning dienen in de 

gemeente te verblijven.       05.37 (09) 



Artikel 8 

Het is verboden tenzij krachtens vergunning ingevolge 

artikel 7 veleend, wagens of andere voertuigen in de 

gemeente tot woning te bezigen. 

 

Artikel 9 

Op de overtreding der art. 7 en 8 wordt gesteld eene 

geldboete van ten hoogste vijfentwintig gulden of 

hechtenis van ten hoogste zes dagen 

 

Dan is er een aantal jaren niets te vinden in het 

gemeente archief, dat met nijverheid of iets dergelijks 

verband houd. Langzaam gaat de wereld en ook 

Ruurlo Wereldoorlog I tegemoet. In 1914 in Sarajevo 

barst de bom. 

De eerste jaren is er nog voorraad maar na enkele 

jaren wordt de distributie ingesteld.  

Om dit goed te doen functioneren worden er 

voorschriften gemaakt. 

 

In de raadsvergadering van 18 december 1916 besluit 

de Raad om, gelet op art. 114 bis der gemeentewet, 

Vast te stellen de volgende  

 

Verordening op het beheer van het distributie 

bedrijf in de gemeente Ruurlo 

 

Artikel 1 

Het distributiebedrijf verstrekt levensmiddelen aan de 

inwoners der gemeente. 

Burgemeester en Wethouders bepalen, voor zoover 

nodig, welke levensmiddelen het bedrijf zal 

verstrekken. 

 

Artikel 2 

De uitgaven en inkomsten van het bedrijf worden 

afgescheiden gehouden van de overige uitgaven en 

inkomsten der gemeente, onder beheer van een daartoe 

door Burgemeester en Wethouders aan te wijzen 

ambtenaar. 

De beheerder staat onder toezicht van Burgemeester 

en Wethouders en wordt, zoo nodig door hen 

ontslagen. 

Hij geniet een bezoldiging welke door B. en W. wordt 

vastgelegd. 

 

Artikel 3 

De beheerder doet alle betalingen voor en is belast met 

de invordering van alle inkomsten van het bedrijf. 

Betalingen ten laste van het bedrijf boven een bedrag 

van f. 500,- hebben eerst plaats na machtiging van 

Burgemeester en Wethouders. 

 

 

Artikel 4 

Voor elk kalenderjaar afzonderlijk wordt gehouden 

een register van ontvangsten en uitgaven.  

Dit register wordt door den beheerder regelmatig 

overeenkomstig zijne inrichting bijgehouden. 

 

Artikel 5 

Kasgelden boven een bedrag van f. 500,- vijfhonderd 

gulden worden, tenzij Burgemeester en Wethouders 

ontheffing verlenen, in ronde bedragen van honderd 

gulden of veelvouden daarvan tegen quitantie 

overgestort in de gemeentekas en zo nodig, na 

machtiging van Burgemeester en Wethouders 

wederom opgenomen. 

 

Artikel 6 

Ten behoeve van het bedrijf worden uit de 

gemeentekas telkens, na machtiging van Burgemeester 

en Wethouders de noodige voorschotten verstrekt. 

 

Artikel  7 

De beheerder stelt jaarlijks een begroting van het 

bedrijf samen en biedt die zoo tijdig aan B. en W. aan 

dat daarmede bij het opmaken der gemeente begroting 

rekening kan worden gehouden. 

 

Artikel 8 

De beheerder zendt voor 1 april van elk jaar aan 

Burgemeester en Wethouders een verslag betreffende 

de omzet en den toestand van het bedrijf, eene balans 

met inventaris en winst en verliesrekening over het 

afgelopen jaar. 

 

Artikel 9 

Deze verordening wordt geacht in werking te zijn 

getreden op 1 november 1916 en vervalt wanneer de 

buitengewone omstandigheden, bedoeld in art. 23 der 

distributiewet, hebben opgehouden te bestaan. 

      Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 

december 1916. 

 

Hierin deelt de voorzitter mede dat het in verband met 

de kolennood gewenst is een vervroegde sluiting van 

winkels en tapperijen in het leven te roepen. Na 

breedvoerige bespreking wordt vastgesteld de 

navolgende; 

 

Verordening op de winkelsluiting. 

 

Artikel 1 

Het is verboden een winkel voor het publiek geopend 

te hebben  na des namiddags 8 uur. 

05.38 (10) 



De bepaling in het voorgaande lid vermeld is niet van 

toepassing op den zaterdagavond op welke avond het 

verboden is de winkel voor het publiek geopend te 

hebben na des middags 10 uur. 

 

Artikel 2 

Een winkel wordt ook als voor het publiek geopend 

beschouwd zolang er publiek aanwezig is, of een 

winkelbediende of beide aanwezig zijn, behoudens 

voor zoover de winkelbediende betreft, de 

uitzondering in art.3 vermeld. 

 

Artikel 3 

De winkelbedienden mogen gedurende een kwartier 

na het in art.1 vastgestelde sluitingsuur in de winkel 

aanwezig zijn. 

Artikel 4 

Tapperijen moeten gesloten zijn van des avonds 10 tot 

des morgens 7 uur. Gedurende die tijd mogen tappers 

geen bezoekers in hunne lokaliteiten hebben of eenige 

drank tappen. 

Onder tapperijen worden verstaan alle huizen, winkels 

of plaatsen waar wijn, bier, sterke – en andere drank in 

het klein, tegen betaling wordt geschonken of 

verkocht, uitgezonderd de lokaliteiten waarvoor 

krachtens de Drankwet vergunning is verleend voor de 

verkoop van sterke drank in een logement, alleen aan 

logeergasten. Onder tappers worden verstaan alle 

houders van huizen, als in het vorige lid bedoeld. 

 

Artikel 5 

B. en W. zijn bevoegd in dringende gevallen zulks ter 

hunner beoordeling een al dan niet voorwaardelijke 

ontheffing te verlenen van verbodsbepalingen dezer 

verordening. 

Artikel 6 

De zorg voor naleving van deze verordening is 

opgedragen aan de ambtenaren van politie. 

 

Artikel 7 

Overtreding van de bepalingen dezer verordening 

wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes 

dagen of een geldboete van ten hoogste vijfentwintig 

gulden. 

Artikel 8 

Deze verordening treedt in werking op den dag harer 

afkondiging. 

 

Wordt besloten de dag der afkondiging vast te stellen 

op woensdag 20 december 1916 

 

Het slot van dit artikel vindt U in de volgende 

Kroezeboom 

 

STOERE BOOM 
 

Boom van mij, woorden voor jou. 

Omdat ik van je hou. 

Diep, heel diep gaan je wortels in de grond. 

Dan, halverwege de stam, een grote wond. 

 

Zichtbaar is het gat waar de tak is afgebroken. 

Jij hebt het niet verstoten. 

Er groeit een litteken als een sierlijke knoest 

Klampt zich aan je vast. 

Dat is, wat bij zo'n stoere boom past. 

 

Jaren gaan voorbij, steeds maak jij mij blij 

Urenlang sta ik te kijken 

Wil ik op je lijken, kan veel van je leren, 

Laat mij inspireren. 

 

Het fluweelzachte groene kleed van mos 

Dat beeld liet mij niet meer los. 

Ik schilderde het op papier 

Schreef de woorden hier. 

Wil het voor altijd bij mij dragen, het antwoord op 

veel vragen. 

Zeker weten, mijn stoere Boom. 

Wat is de natuur toch wonderschoon. 

 

 

Anny Cactus 
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