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VAN DE WAARNEMEND 

VOORZITTER 
 

Oktober 2005, 

Helaas hebben we 9 september afscheid moeten 

nemen van onze voorzitter, Martin Kok. Zowel op de 

crematie als op de eerste avond van ons winterseizoen 

hebben we hem herdacht. We verliezen in Martin een 

zeer gewaardeerd en kundig voorzitter.  

Op 12 oktober hebben we kunnen genieten van de 

prachtige dia’s en grote deskundigheid op botanisch 

gebied van de heer J. Teeuwen uit Lochem. We zijn 

veel wijzer geworden over de natuur en het beheer van 

Natuurmonumenten van het landgoed de “Velhorst”. 

Op deze avond speelde het Nederlands elftal een 

wedstrijd en dat was aan de opkomst te merken. 

U bent van harte welkom op de volgende avonden 9 

november, 7 december en 11 januari 2006. Hopelijk 

kunnen we elkaar dan begroeten. 

Op 17 december staan we met een stand op de Reurlse 

Winterdag in de Luifel.  

Met de Winterdag sluiten we de activiteiten van het 

jaar 2005 af.  

Ik wil ook namens het bestuur een ieder bedanken 

voor zijn of haar inzet voor onze vereniging; ik denk 

hierbij o.a. aan hulp, steun, geld, sponsoring of kopij 

en bezorgen van de Kroezeboom, aanleveren van 

teksten, schilderijen en foto’s voor de boeken 

“Geschilderd Old Reurle” en “Ruurlo’s verleden 

herleeft”. 

Tot slot wens ik u een prettige jaarwisseling en al vast  

een gezond en voorspoedig 2006 toe. 

Bert Kettelerij 

 

Bericht over het boek “Geschilderd Old Reurle” 

Het bestuur heeft tot haar spijt moeten besluiten dit boek 

voorlopig niet uit te geven, maar voorrang te geven aan 

de uitgave van het boek “Honderd jaar Ruurlo”. 

Tot nu toe zijn er te weinig voor-inschrijvingen voor 

“Geschilderd Old Reurle”, zodat de financiële risico’s te 

groot zijn. 

Als bestuur willen wij ons hierbij  verontschuldigen voor 

de gewekte verwachtingen. 

Het bestuur 

 

VAN HET SECRETARIAAT 
 

 

Dit is al weer de laatste Kroezeboom in 2005. 

Het bestuur is ijverig op zoek naar een nieuwe 

voorzitter. 

Ook zijn we nog steeds bezig te zoeken naar een eigen 

ruimte. Zoals het nu er uit ziet komt er binnenkort 

misschien wat voor ons in zicht. 

We hebben besloten om niet naar het Kulturhus te 

gaan . 

 

Van  Francis Besseling uit Canada ontving ik een 

stukje uit de plaatselijke  krant.. 

Uiteraard was het in het Engels maar we hebben het 

vertaald . 

Met goedvinden van Francis mogen we dit in de 

Kroezeboom plaatsen. 

 

Leo Besselink 
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BOEK:  “RUURLO’S VERLEDEN 

HERLEEFT” 
 

Gedurende meer dan twee jaar zijn we bezig geweest 

om gegevens en foto’s te verzamelen over de 

gebouwen en hun bewoners in Ruurlo en de 

buitengebieden. 

We zijn inmiddels behoorlijk ver gevorderd met de 

volgende straten: Vordenseweg, Dorpsstraat, 

Kerkplein, Julianaplein, Barchemseweg, Borculose-

weg, Groenloseweg, ’t Rikkelder, Spoorstraat en 

Stationsstraat. 

We zijn toe aan het in- en aanpassen van teksten, die 

op deze straten betrekking hebben en de wijken van 

het dorp. We hebben ons hoofdzakelijk beperkt tot de 

geschiedenis c.q. beschrijving van bedrijven/winkels 

of opvallende woningen. Mocht u denken, dat u nog 

(aardige) informatie of foto’s heeft, die voor ons 

(hopelijk uw) boek van belang kunnen zijn, dan 

vragen we u beleefd contact op te nemen met onze 

secretaris, de heer Leo Besselink Noorderweme 6 tel. 

452376 of mevrouw Reina Greupink-Wolsink tel. 

452477 of de heer Bert Kettelerij tel. 452204.  

Het zou erg jammer zijn, als we na het uitkomen van 

het boek moeten verzuchten:”Als we dat geweten 

hadden……, dan was het beslist geplaatst!”. Vraag 

gerust of we al over uw gegevens beschikken. U wilt 

toch niet graag vergeten worden? 

Op dit ogenblik zijn we ook bezig met het verzamelen 

van de gegevens over de buitengebieden.. Mocht u dus 

gegevens en / of foto’s hebben in de vorm van b.v. 

uitgegeven boekjes, bijzonderheden over uw gebied of 

vereniging, dan horen we het graag. 

 

De onderwerpen, die verder in het boek aan bod 

komen zijn: 

 

 -Edelman, bedelman, dokter, pastoor (en andere      

  “notabelen” 

-Van klompen en boter tot chip (middelen van bestaan 

- industrie 

-Ruurlo op de kaart gezet (o.a. evenementen) 

-Uit het (straat-) beeld verdwenen ( b.v. de ijscokar,    

- kolenboer e.d.) 

-De paden op, de lanen in (over de bossen) 

Inmiddels hebben we ± 350 foto’s / ansichtkaarten 

geselecteerd. 

 

Wij streven er naar dit boek eind 2006 uit te geven. 

We hopen op veel reacties en houden u van de 

vorderingen op de hoogte. 

                           

                                                                  De redactie 

VAN CAFÉHOUDER TOT 

LOODGIETER 
 

Begin jaren vijftig, de Tweede Wereldoorlog werd 

langzaam herinnering maar een dreiging van meer 

conflicten in Europa was er al. 

Veel Nederlandse burgers keken daarom naar andere 

continenten voor hun toekomst; mijn ouders Herman 

en Sisca Besseling waren ook van plan te emigreren. 

Die beslissing was heel moedig omdat ze vijf kinderen 

hadden. Ze bezaten een café en waren heel druk. Ze 

hadden dus weinig tijd voor de kinderen.Ze hoopten 

op een beter leven buiten Europa . 

 

Vaders droom was Australië of Nieuw Zeeland maar 

dat lukte niet omdat deze landen geen grote families 

accepteerden. Mijn vader vatte dit op als een teken dat 

we niet moesten gaan.Maar moeder zette door en op 

10 augustus 1953 voeren wij met de “Grote Beer” naar 

Canada. 

 

Herman die loodgieter was voor zijn huwelijk vond 

werk in dat vak. 

Na een paar jaar, terwijl Sisca de boekhouding deed 

werd ” Besseling Loodgieterij” geboren. 

Het souterrain werd werkplaats en de stationcar was 

perfect voor het gereedschap en andere 

benodigdheden. De zaken bestonden voornamelijk uit 

reparaties , maar het ging erg goed en in 1959  werd er 

een vrachtwagen gekocht waar  op stond  “Besseling  

Plumbing, Heating & Sheet Metal.”. 

De zaak groeide en veranderde door de jaren heen, 

ook de naam. 

 

Het bedrijf heet nu “ Besseling Mechanical”en wordt 

geleid door de twee volgende generaties  Besselingen  

in Stoney Creek. 

Herman en Sisca  zouden blij en trots geweest zijn. 

 

Hoewel  nu Canadezen,  onderhouden de Besselingen   

contact naar hun Hollandse afkomst door een 

Nederlandse club te stichten. Ze vinden het geweldig 

om andere “Hollanders” te ontmoeten zoals de heer en 

mevrouw Heersink met wie ze al jaren goede vrienden 

zijn. 

 

Mijn favoriete ervaring op de club was de Gelderse 

Avond.  

Toen ik naar  binnen liep,, zei ik tegen John Wensink 

“How are you “. Zijn antwoord was: “Nee, ie mot noe 

plat praoten”. 
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Thuis spraken we engels dus dat was even wennen .  

Het was een geweldige avond van “plat praoten” 

balkebrei en krentewegge eten. Het was alsof we voor 

één avond terug waren in Gelderland. 

Nu zijn we allemaal trotse Canadezen met 

Nederlandse wortels. 

 

Ik schrijf dit gedicht voor jullie op: 

 

Mien Reurler darp, 

In ‘t Gelders land. 

Ik zal oe nooit vergetten. 

’t Darp waor ik geboren bun, 

waor ik mien jeugd heb e sletten. 

Al gao ik heel de wereld deur, 

Zee’k oe zo vaak neet meer. 

Mien hart dat trekt, waor ik ok bun, 

altied naor Reurle weer. 

 

Uit de grond van mijn hart dank voor de alle fijne 

herinneringen. 

 

Francis Hernder-Besseling. 

 

Francis, hartelijk dank voor je bijdrage. 

Redactie Onder de Kroezeboom 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK  

IN RUURLO 

 
Wat zegt U? Opgravingen en archeologisch onderzoek 

in Ruurlo? Welzeker: Je zou het misschien niet 

verwachten, maar in het verleden zijn in en rond 

Ruurlo in de bodem interessante vondsten gedaan. Zo 

zijn nog in 2002 bij graafwerkzaamheden aan het 

Kerkplein middenin Ruurlo een aantal graven 

aangetroffen. 

Op een diepte van ruim een meter werden werden zes 

geraamten gevonden, in redelijk goede staat, en naar 

schatting drie- tot vierhonderd jaar geleden daar ter 

aarde besteld. 

 

De landelijke overheid heeft ingezien, dat door 

ingrijpend graafwerk voor weg- en woningbouw 

belangwekkende historische overblijfselen verloren 

zijn gegaan. Om dit in de toekomst te voorkomen 

heeft het Rijk jaren geleden bepaald dat, overal waar 

in Nederland zulke bouwplannen worden opgesteld, 

eerst een voorlopig oudheidkundig onderzoek van de 

bodem moet plaatsvinden. 

 

Zo kwam het, dat in het begin van dit jaar het 

gemeentebestuur van Berkelland het besluit nam, een 

grondonderzoek te doen uitvoeren op het 

uitbreidingsterrein van Zorgcomplex De Bundeling in 

Ruurlo. De opdracht hiertoe ging, na nauw overleg 

met ProWonen en het Rijks- instituut voor Onderzoek 

van de Bodem (R.O.B.) te Amersfoort, naar Synthegra 

Archeologie b.v. uit Zelhem. Dit bedrijf had in 

oktober 2004 door middel van proefsleuven in dit 

zelfde terrein sporen uit de Late IJzertijd tot aan de 

Late Middeleeuwen aangetroffen. Ditmaal hoopte men 

op meer en duidelijke vondsten. 

  

Het nu volgende verslag van de hierbij betrokken 

werkzaamheden kwam tot stand door de 

samenwerking van drs. E.E.A. van der Kuijl van 

Synthegra Zelhem met de leden van de acheologische 

werkgroep van Old Reurle. 

Werkwijze. 

In de noordwesthoek van het plangebied nabij de 

Bundeling werd een langwerpige put gegraven met 

een oppervlakte van 720 vierkante meter en een diepte 

van ongeveer een meter. Hiertoe zijn eerst door 

landmeters van het meetbureau G2 uit Haren 

(Groningen) de afmetingen en de meetlijnen nauw-

keurig vastgesteld, daarna is de put op 6 en 7 juni in 

twee vlakken “ontgraven”. 
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Tijdens het werk aan vlak nr.1 werden aan de 

noordkant van het terrein enkele houtskoolvlekken 

waargenomen. Het vlak werd verdeeld in segmenten 

van 5x5 vierkante meter, waaruit het vondstmateriaal 

werd verzameld.                          

Dit “verzamelen” moet u niet te licht opvatten! Het is 

een karwei, dat heel zorgvuldig moet worden 

uitgevoerd; De waardevolle restjes van bijvoorbeeld 

aardewerk zijn namelijk moeilijk te onderscheiden van 

het zand en gruis waarmee het is vermengd ( 

voornamelijk kwartshoudende natuursteen ). 

Van belang was hier de vondst van scherven 

aardewerk zoals dat ook voorkomt in materiaal uit de 

Late IJzertijd ( circa 200 v. C.). 

Je kunt hier met recht van Old Reurle spreken! 

 

Tijdens het werken aan vlak 2 bleek, dat de 

onderscheiden aardlagen een gegolfde structuur 

hadden. Dientengevolge waren de hooggelegen 

stroken hiervan door eeuwenlange menselijke 

bedrijvigheid omgewoeld en arm aan archeologisch 

waardevol materiaal. Op lager gelegen plaatsen was 

meer bewaard gebleven; hier was de belangstelling 

vooral gericht op de aangetroffen houtskoolresten in 

een of andere vorm. 

Begrijpelijk, want waar wordt gestookt is menselijke 

activiteit aanwezig. Zo konden de onderzoekers, 

behalve enkele “houtskoolvlekken”, de plaats van 

tenminste twee houtskool “meilers” vaststellen, met 

een omtrek van zeker 3 meter. 

 

Foto 1:  Houtskoolresten 

 

Hier werd waarschijnlijk door kolenbranders gewerkt 

aan het maken van houtskool, een oeroude bezigheid, 

zoals bekend nodig om ijzer uit erts te winnen.  

Het staat vast dat lang geleden in het Ruurlose Broek, 

( en ook elders in de Achterhoek, overigens ) het 

zogenaamde moeras moerasijzererts  ( ijzeroer ) is 

gewonnen. 

Of dit materiaal op deze plaats tot ijzer is verwerkt is 

niet zeker. Uitgesloten is het niet: in de IJzertijd kon 

de mens al ovens construeren uit gebakken klei en 

hierin met een vernuftig blaasbalgsysteem ijzer op 

gloeiende houtskool tot smelttemperatuur verhitten. 

Of dit ook hier is gebeurd kon niet worden uitge-

maakt; wel zijn resten van ijzerslakken ( smeed- 

haardslak)  gevonden. 

 

Van de gevonden houtskoolbrokken zou met moderne 

radioactiviteitsmetingen ( volgens de C.14 methode ) 

de ouderdom kunnen worden bepaald; voorlopig houdt 

men het er maar op dat we hier moeten denken aan de 

Late IJzertijd, in de derde eeuw voor het begin van 

onze jaartelling. 

 

Foto 2 :  Doorsnede van de kavelsloot 

 

Andere plekken op het onderhavige terrein hebben 

vondsten van latere tijd prijsgegeven. Zo zijn er 

fragmenten gevonden van het zogeheten kogelpotaarde-

werk, dat in de twaalfde of dertiende eeuw kan worden 

gedateerd. Tussen de overige curositeiten was een deel 

van een kruik uit de zestiende eeuw, het jongste object 

dat dit onderzoek opleverde. 

 

De conclusie van het voorgaande mag zijn, dat in dit 

deel van Gelderland al sinds vele eeuwen menselijke 

nederzettingen hebben bestaan 

                                                                           

Het is zelfs niet gewaagd te veronderstellen, dat het 

eertijds bewoonde gebied vanaf De Bundeling doorliep 

tot aan de oostkant van de huidige Dorpsstraat.  

Een idee om in gedachten te houden:  
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Mochten er ooit plannen komen voor grootschalig 

graafwerk aldaar, dan rijst een aanlokkelijk vooruitzicht 

voor onze Archeologische werkgroep. 

 

Onze hartelijke dank gaat uit naar Jan Oonk die ons 

namens de Archeologische werkgroep het originele 

rapport deed toekomen.  

 

De bewerking is van de hand van Herman Post 

 

 

UIT OUDE BRONNEN 

 
Schoolmeester en schrijver H.W.Heuvel spreekt in zijn 

boek “Geschiedenis van het Land van Berkel en 

Schipbeek”  Borculo, Juni 1903 over vondsten die rond 

1800 in Ruurlo zijn gedaan. We nemen een klein stukje 

voor u over, uit het hoofdstuk:      “ Heilige plaatsen “ 

 

Op een half uur afstands van Ruurlo ligt de Kattenbelt, 

een overoude hoogte, waarin men voor een honderd jaar 

ook urnen met lijkasch heeft gevonden. 

 Het waren slecht gebakken, eenvoudige kruiken, 

meestal glad, een enkele maal geribd – een begin alzoo 

van versiering en kunst – soms met een plat schoteltje 

gedekt. 

 

Twee boerderijen niet ver van den Kattenbelt, beide 

Brandenborg genoemd, ontleenen hun naam wellicht 

aan het feit, dat hier eenmaal de dooden werden 

verbrand. Het woord “Katten” ook voorkomende in 

Kattenkolk ( bij Barchem ) en Kattingsveld, is zeker de 

naam van voormalige bewoners dezer streek. 

    

De Zonnebelt, eveneens in de omstreken van Ruurlo, is 

denkelijk een hoogte, op welke aan de zon werd 

geofferd.  Onze Germaansche voorouders vereerden ook 

de maan.. Bij nieuwe of volle maan hielden ze hunne 

volksvergaderingen in het woud of binnen den heiligen 

aardwal en de Saksers richtten zich in den strijd naar de 

maan.  

Wellicht wijzen de namen Menkveld en Menkhorst op 

plaatsen, aan de maan gewijd. 

 

 Ook de Godsbelt, aan de weg van Ruurlo naar 

Barchem, was zeker een heilige hoogte.(….) 

 

Tot zover Hendrik Willem Heuvel   

 

 

Van schoolmeester schrijver Kerst Zwart volgt nu uit 

zijn boek: “Graafschapsche Geschiedenissen”een blik 

in de plakkaten die het de mensen in die tijd bijzonder 

moeilijk maakten. 

 

Plakkaten in de tweede helft der 18e eeuw 

 

   Tot onmiddellijk voor de omwenteling van 1795 

waren er in de Graafschap en ook elders in ons land nog 

wetten en verordeningen van kracht, die ons de zeden en 

gewoonten van dien tijd in een eigenaardig licht laten 

zien en ons tevens doen begrijpen, hoe burgers als 

Wildrik, Vreede en Fokker en de ruimdenkende 

aristocraten als Van de Kasteele, Van der Capellen en 

Rutger J. Schimmelpenninck meewerkten om die 

rommelzoô kwijt te worden. 

   Hier volgen eenige staaltjes van verordeningen uit de 

laatste halve eeuw voor 1795. 

 

Plakkaat van 3 November 1741. 

 

    Hierbij werd aan inheemsche schooiers of bedelaars 

op straffe van “exemplaire correctie” (geeseling of 

gevangenisstraf verboden zich op het platteland in de 

nabijheid van huizen op te houden, waaruit een doode 

ter begrafenis werd gedragen of bij die gelegenheid geld 

te vragen. Wie gaf, verviel in een geldboete. 

      

Bij een rouwmaaltijd die op een begrafenis volgde, 

mochten niet meer dan 18 gasten deelnemen op straffe 

van “15 Caroliguldens” ( goudstukken van 2 pond 

Vlaamsch ter waarde van f. 12 ) boete voor iederen gast 

boven de 18. De boete moest gedragen worden door den 

gastheer en de gasten gezamenlijk. 

      De bedoeling van dit plakkaat was het misbruik 

tegen te gaan, dat bij rouwmaaltijden van spijs en drank 

gemaakt werd en dat dikwijls de financiële krachten der 

erfgenamen te boven ging. 

 

Plakkaat van 20 Oktober 1747. 

 

Tijdens de bedestonden was het verboden “eenige coop-

manschap te drijven op poene van nulliteit van de 

contracten en daarenboven van 4 daalder tot 30 stuyvers 

het stuk; ende van 2 daalders, die met kleiner 

coopmanschap op dien tijd handel drijven”. 

    Ook was ’t verboden op geldboete “gedurende een 

godsdienstoefening een herberg te bezoeken of hand-

werk en arbeid te verrichten”. Bovendien werden de 

jaarmarkten en kermissen van Zondag op Woensdag 

gezet. 

 

Tot zover “Uit oude bronnen”. 

 

Mochten deze stukjes bij u in de smaak zijn gevallen, 

dan wordt dit zeker een onderdeel waar vaker op terug 

zullen grijpen. 

 

 

05.44 (05) 



NIJVERHEID – SLOT 
 

In de vergadering van 20 februari 1917 is een 

schrijven van G.S. van Gelderland waarin deze vragen 

om enkele wijzigingen aan te brengen in de op 18 

december 1916 vastgestelde verordening op het beheer 

van het distributielokaal. Besloten wordt om aan de 

gemaakte opmerkingen tegemoet te komen en het 

navolgende besluit daartoe te nemen. 

 

De Raad der gemeente Ruurlo; 

Gezien een besluit van Ged. Staten behoudende 

aanmerkingen op de bij raadsbesluit d.d. 28 December 

vastgestelde verordening op het besluit van het 

distributie bedrijf in de gemeente Ruurlo, 

 

Gelet op art. 114 bis der gemeente Wet; 

Besluit; 

Bovenbedoelde als volgt te wijzigen, 

 

Artikel 2 het laatste lid te lezen; 

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

vastgesteld, echter tot een maximum van f. 1000,- per 

jaar. 

Hij stelt zekerheid ten behoeve van de gemeente tot 

een bedrag van f.500,-. 

 

Artikel 3    Hierbij te voegen; 

Terwijl de beheerder met uitzondering van kleine 

uitgaven als porto, vrachten en dergelijken geen 

betalingen doet dan op door den Burgemeester voor 

gezien getekende loonstaten, betaalrollen, nota’s, 

facturen of andere dergelijke stukken en niet dan tegen 

afgifte van een quitantie. 

Hiervan kan in bijzondere gevallen met machtiging 

van den Burgemeester worden afgeweken. 

 

Artikel 8  Hieraan toe te voegen; 

Dit verslag gaat vergezeld van toelichtende 

bescheiden. 

 

Als een opgaaf van de gekochte hoeveelheden en van 

de daarvoor betaalde en ontvangen bedragen van de 

onderscheidene artikelen, welke door het bedrijf in het 

afgelopen jaar zijn gekocht en gedistribueerd. 

Een opgaaf van den stand der bezittingen en schulden 

van het bedrijf bij het eindigen van het afgelopen jaar. 

B. en W. leggen verslag en rekening en 

verantwoording over aan den Raad. 

 

De rekening wordt door den Raad voorloopig 

vastgesteld en als bijlage van de rekening van 

ontvangsten en uitgaven der gemeente over het 

afgeloopen jaar aan G.S. overgelegd.                  

Na vaststelling der laatste rekening wordt de rekening 

van het bedrijf definitief door den Raad vastgesteld. 

Deze vaststelling strekt den beheerder tot ontlasting 

behoudens later gebleken door hem gepleegde 

valsheid in bewijsstukken. 

 

Verder is er een schrijven van G.S. van Gelderland 

behoudende enkele aanmerkingen op de “Verordening 

op de winkelsluiting”. 

Besloten wordt de verordening dienovereenkomstig te 

wijzigen. 

 

Het navolgende besluit wordt genomen; 

De Raad der gemeente Ruurlo; 

Gezien het besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 9 

Januari 1917 nr.85 houdende enkele aanmerkingen op 

de bij raadsbesluit d.d. 18 December l.l. vastgestelde 

verordening op de winkelsluiting ; 

 

Gelet op art. 167 der gemeente Wet; 

Besluit 

Bedoelde verordening als volgt te wijzigen; 

 

Artikel 4 lid 2 tussen “uitgezonderd” en “de” in te 

voegen; “niet voor het publiek toegankelijke 

localiteiten waarvoor krachtens de drankwet 

vergunning tot verkoop van sterken drank in het klein 

is verleend enz. art.4 lid 3 achter “bedoeld” te doen 

volgen “of degenen die hem vervangen”. 

 

Artikel 7 Voor “de bepalingen” in de plaats te stellen 

“een bepaling”. 

 

In de vergadering van 28 december 1917 merkt de 

voorzitter op dat waar indertijd door den Raad eene 

verordening op de winkelsluiting werd vastgesteld 

deze nu, waar het elektriciteitsverbruik  door de 

Rijkskolen distributie is geregeld, haar reden van 

bestaan heeft verloren. 

Mitsdien stellen Burgemeester en Wethouders voor 

deze verordening met ingang van 1 Oktober e.k. in te 

trekken. 

 

Tot zover het oud archief van de gemeente Ruurlo. 

 

Ruurlo maart 1994 

G.Kreeftenberg  † 
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Aannemingsbedrijf Lusink 
 

Het bedrijf is in 1877 begonnen op de “Rademaker”. 

Het plaatsje “De Rademaker”, gelegen aan de 

Everwennink 2, nu burgemeesterswoning.  

 

Gerhard was metselaar te Ruurlo, en geboren in 1845 

en gestorven in 1929. Waar hij hiervoor gewoond 

heeft is niet bekend, maar hij zat dus al wel in de 

bouw, (waarschijnlijk is het bedrijf dus nog ouder) 

 

 
Gerhard Lusink                foto fam.Lusink 

 

De naam  “Rademaker” komt van het dialect woord ‘’ 

een rad’. Het wagen en karrenwielen maken was in die 

tijd natuurlijk een veel voorkomend vak, een radmaker 

dus. Vanaf deze plek keek men in die tijd nog zo over 

de weilanden en akkers, waardoor een zandweg 

richting dorp liep, op onze dorpskerk. 

 

Gerhard had drie zoons, waarvan de zoon Gerrit 

Henderik ,geboren in 1887, het bedrijf overnam.  

Naast het aannemersschap had men ook een boerderij, 

en moesten de knechten, als de nood aan de man 

kwam, ook wel eens een handje mee helpen op het 

land.  

 

Ook werden er in die tijd bij de aannemer doodskisten 

besteld en gemaakt, en moest Henderik, wanneer er 

een klant overleden was, “de maote nemmen van ’t 

liek”, daarna werd in de werkplaats de kist op maat 

gemaakt; hierbij werd ook de vrouw des huizes werd 

ingeschakeld om deze kist met witte stof te bekleden. 

 

 

 
Gerrit Henderik Lusink    foto fam. Lusink 

 

Henderik stierf in 1929 aan een longontsteking  en zijn 

vrouw heeft met vier nog jonge kinderen de boerderij 

en het bedrijf draaiende weten te houden. Ze 

hertrouwde later met de timmerman Jan Lindenschot 

die het bedrijf voortzette, maar helaas kwam hij bij 

een bedrijfsongeval om het leven. Bij een klant in het 

Reurlse Broek aan het zagen, kreeg hij een noest van 

het hout tegen zijn strottenhoofd en is aan de gevolgen 

hiervan overleden.  

De naam van het bedrijf werd hierna “Wed. 

Lindenschot en Zn”.  

 

 
 

De zoons Gerrit en Johan zetten samen het werk voort 

en in die tijd ging het er heel anders aan toe dan 

tegenwoordig; een paar voorbeelden hiervan volgen. 

Gerrit had destijds een motor, een Matchless, er 

moesten staven betonijzer naar Laren worden 

vervoerd, dat ging op de volgende manier: Timmer-

man Hendrik Wolsink ( “de keuter” genaamd ) werd 

met een koetouw vast aan de motorrijder geknoopt, 

het betonijzer van ongeveer 12 meter ging over de nek 

en zo ging het richting Laren, de vonken spoten er 

onderweg vanaf en bij de klant aangekomen was er 

van de 12 meter niet veel meer over dan 9 á 10. 

                                                                      05.47 (07) 

 

 

 



Bij het bouwen van een boerderij in het Broek was 

Hendrik Wolsink zo ver dat hij de tweede staldeur kon 

zetten, maar deze stond nog in de werkplaats, baas 

Gerrit was op de bouw en zei: 

“ Gin nood, gaot maor effen met, dan hale wi-j ‘m wal 

op”.  Bij de werkplaats ging de staldeur achter op het 

zadel van de motor mee richting het Broek, maar in 

die tijd had men nog van die scheve electriciteitspalen, 

“bokpäöle” genaamd, daar kon de motor wel 

onderdoor maar op een staldeur waren deze niet 

berekend, die was n.l. te breed waarop de bemanning 

en de deur onderuitgingen. 

 

 
Werklieden van de firma Lusink bezig aan de 

gebouwen  van de Coöperatieve Dorpsvereniging. 

Foto: fam. Lusink 
 

In die tijd hadden twee werknemers een onderlinge 

ruzie, opperman “ De Kiefte “, die dat wist, zei tegen 

zijn collega; “As i-j  um te pakken wilt nemmen, dan 

mo’j dat now doon, want hee zit op de tonne”, ( ze 

hadden als w.c. een hokje met een ton erin op de bouw 

staan). De jongeman prakkiseerde niks, liep naar het 

hok en duwde deze omver, waarna hij hamer en 

knijptang mee naar huis kon nemen want het werk was 

voor hem gedaan! Op de w.c. zat n.l. niet zijn rivaal, 

maar de baas, die er natuurlijk niet meer zo mooi 

uitzag en ook niet zo lekker rook. 

 

Het bedrijf heeft zich later opgesplitst in woning en 

utiliteitsbouw, hierin ging G.W. Lusink verder, dit 

bedrijf heet thans Gebr. Lusink B.V. de gebroeders 

Hans en Gerben, en is nu gevestigd aan de 

Nijverheidsstraat. 

De andere helft, in grond- weg en waterbouw, kwam 

voor rekening van A.J. Lusink, ook nu nog steeds 

gevestigd aan de Wiersseweg, waar ook zijn zonen, 

Han, Henk en Johan het werk verder voortzetten. 

 

 
 

Foto met vrachtwagen bij de bouw van de boterfabriek 

aan de Wildenborchseweg.  

Foto fam. Lusink 
 

Op de foto staan : v.l.n.r. 

1?, 2 Theo Kanters, 3 S.Goret?, 4 Willem Schot, 5 Jan 

te Kiefte, 6 J. van de Kiekebekke?, 7 Hendrik Wolsink 

( de keuter ) 8 Gerrit Jan Nijland ( Karkwiek  ) 9 ?,  

10 Frits Boesveld, 11 Bertus Stegeman, 12 G.J. 

Diekman (deels zichtbaar) 13 D’n groten Johan 

Wentink, 14  Gerrit Lusink, 15 D’n kleinen Johan 

Wentink. 

 
 

 

 

 

Werklieden firma Lusink bij de bouw van de 

Coöperatieve Dorpsvereniging te Ruurlo.  

Foto: familie Lusink 
 

 

Wij danken de familie Lusink heel hartelijk voor het 

beschikbaar stellen van deze tekst en de foto’s. – een 

bijdrage die de lezers zeker op prijs zullen stellen. 

Redactie Onder deKroezeboom. 
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Advertentie van A.J. Lusink BV 

(programmaboekje 50 jaar Achterhookse Folkloredansers 1987) 

 

 

 

 
 

Advertentie Gebr. Lusink BV 

(Programmaboekje internationale folklore Eurofestival – 1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misoogsten 

 
Bron: Gemeente archief Ruurlo. 

 

Hieronder een brief die het gemeentebestuur van 

Ruurlo op 16 november 1816 verzond ter 

beantwoording van het besluit van G.S. van 20 

oktober l.l. om een nauwkeurig rapport omtrent de 

uitslag van de oogst der veld- en boomvruchten. 

 

Ik heb de eer te melden dat de gecultiveerde gronden 

alhier genoegzaam alleen voor het verbouwen van 

Rogge, Boekweit en Aardappelen geschikt zijn. De 

opkomende Rogge had in de maanden Maart en April 

een treuriger aanzien dan de oudste Boulieden ( = 

boeren) zich herinneren konden in dat jaargetijde meer 

gezien te hebben en het scheen alsof de akker niet den 

goeden stroohalm, dit is zonder vergrooting, zou 

voortbrengen. 

Met begin van Mei begon de regen en deze hield aan 

met koud weer. De vroegere ondervinding heeft, 

althans in deze streken geleerd, dat nat en koud weer 

in den voortijd voor de roggeteelt het gunstigste en 

noodzakelijk is, en heeft op dat graan ook dit jaar de 

gewenste uitslag gehad. De weinige roggeplanten 

stoelden uit en bezetten, schoon niet als in gewone 

jaren, op een redelijke wijze de grond en hebben een 

gezonden halm en aar voortgebracht, welke laatste ook 

redelijk geladen is en met andere jaren kan gelijk 

gesteld worden zoo verre het de veelheid van stroo 

reikt, ware dit als naar gewoonte geweest dan zoude 

het een goed Roggen jaar kunnen genoemd worden. 

 

De Boekweit, welke in haar uitspruiten droogte en 

warmte nodig heeft is door den gestadigen regen 

verkommert, het land is vast toegeplet het gewas veel 

uitgegaan en door alle de soorten van onkruid, in het 

bijzonder door het zoogenaamd watergeil, een soort 

van wilde Spurrie, onderdrukt en heeft zeer weinig en 

slecht stroo en genoegzaam geen zaad voortgebracht 

en dit weinige koren is nog het meest loos.  

 

De aardappelen welke hier ter plaatse op den grond, 

middelbaar van hoogte, best gelukken en dus ook daar 

doorgaans gepoot worden, zijn verregend en 

genoegzaam geheel mislukt. De weinige vrucht die er 

nog aan was had de grootte van knikkers. 

Op zeer hoge akkers, in gewone jaren te hoog voor de 

cultuur van aardappelen, hebben dezelve de volkomen 

grootte erlangt, doch kan men niet meer als 3 á 4 

aardappelen door elkaar aan iedere struik rekenen. 

                                                              05.49 (09) 

 

 

 



De mislukking hiervan drukt zoo voor menschen als 

voor het vee bij de mislukking van het beestevoeder 

heel zeer en maakt het vooruitzicht van een 

aannaderenden winter, vooral voor de min gegoede 

Menschen klasse bedenkelijk. 

 

De tuinvruchten, de grootte of Roomsche boonen 

welke dit jaar boven gewoonte opgebracht hebben hier 

van uitgezonderd zijn alle schaars en slecht geweest 

meestal door den aanhoudenden regen en daardoor 

toegebrachte koude aan het aardrijk. 

Staak of snijboonen zijn er genoegzaam niet verbouwd 

om in den tijd tot voedsel te verstrekken en om rijp te 

laten worden ten einde in den winter te gebruiken in 

het geheel niet. 

Wortelen zoo in de tuinen alsop de gewone zaadakkers 

zijn zeer slecht en meest vervuild. 

Kappes kool is het gewas dat op de gronden alhier 

nooit reüsseert, zijnde de grond daartoe te los en te 

ligt. Dit jaar is die geheel en al mislukt. 

 

De boomvruchten bepalen zich hier tot appelen en 

peren. De aanleg hiertoe is alhier niet uitgestrekt en 

zulks heeft ook zijn reden; in de gecultiveerde gronden 

staan de bomen in den weg en hare schaduw en drup 

benadeelt de daar onderstaande vruchten. 

 

Op ongecultiveerde grond, dat is dezulke die niet van 

jaar tot jaar gemest wordt, hebben vruchtbomen 

weinig tier, worden niet heel groot en niet oud en 

dragen algemeen weinig. 

Dit jaar mag ik zeggen hebben dezelve geen vrucht 

gegeven. Nootebomen heeft men al beproefd te 

pooten, doch met minder gevolg. Deze sterven vroeg 

weg.  

 

Vermits het dorschen van rogge, buiten die welke 

dagelijks tot zaaikoren gedorscht wordt, is het 

ondoenlijk voor als nog een vergelijking tusschen dit 

en andere jaren te ramen. 

 

De Burgemeester van Ruurlo 

J.A. Luitjes 

 

 

Ruurlo April 1993 

G. Kreeftenberg † 

 

We gaan nog naarstig op zoek in ons archief naar 

eventuele artikelen van de hand van wijlen de heer 

Kreeftenberg die nog niet zijn geplaatst. 

 

 

 

 

FOTOALBUM 
 

In deze Kroezeboom vindt u een pagina met een aantal 

oude foto’s van Ruurlo en omgeving.  

Oude foto’s zijn altijd welkom, voor plaasting in de 

Kroezeboom of op www.oldreule.nl 

 

 

 
 

Het Molenpad bij Huize Ruurlo in 1940, gezien vanaf 

de z.g. witte brug, die aansloot op het kerkpad richting 

Haarweg. De bomen zijn tijdens de oorlog door de 

Duitsers gekapt. Op de achtergrond is F.A.Bluemers 

vaag te zien met de transportfiets. Foto: W. Bluemers 

 

 

 

 
 

Het z.g. witte bruggetje aan het einde van het Molenpad, 

anno 1960. Foto: W. Bluemers 
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Groeten uit Ruurlo 

 

 

 
 

Laan van het station naar het dorp in 1922. 

Dit is de huidige Vordenseweg vanaf de spoorlijn 

richting Avenarius. 

 

 

 
 

“De Volharding”   Melkstort   1936 Foto: coll. W. Bluemers 

 

 

 

 

 

 
 

“De Volharding”Centrifuges 1936. Foto: coll. W. Bluemers  

 

NIEUW ZOEKPLAATJE 

 

 
Foto: coll. W. Bluemers 

Bosbrand ergens in De Veldhoek met links boswachter 

Beukema die in dienst was bij jonker Bobby.  

Wie de andere mensen zijn dat horen we graag van u. 

 

 
Foto: coll. W. Bluemers 

Het zoekplaatje uit de vorige Kroezeboom is opgelost. 

V.l.n.r. Johan Wentink, echtpaar Van Veen – Jansen van 

Galen, Henk Kamperman. Op de achtergrond zien we de 

vrouw van slager Boolting en Olijslag. 

 Met dank aan Henk Teunissen en Hannie Wentink. 

                                                                            05.51 (11)
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