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Wie oh wie, helpt ons aan de namen van de mensen die op deze foto staan.

Het zou een jubileum van de zuivelfabriek De Volharding betreffen. Maar wanneer is de foto gemaakt? Als u iemand

herkent dan s.v.p. het betrokken nummer erbij noemen.



Kwartaalschrift van de Historische Vereniging Old Reurle
Opgericht 15 februari 1984 

jaargang 24 nummer 2 (2e kwartaal 2007) 

VAN DE VOORZITTER   

Beste mensen, dit is de tweede uitgave in 2007.

Wanneer ik dit schrijf, 3 mei, is het nog steeds erg

droog en warm. Hierover is al zeer veel gezegd en

geschreven. Maar herinnert u zich nog het jaar 1976?

De landbouwers onder u weten nog hoe met man en 

macht hooi aangevoerd werd uit o.a. Ierland en later

de maïs uit Duitsland. Vrachtwagens met aanhangers

beladen met containers. Als dit herinneringen oproept,

schrijf hier dan een stukje over in de volgende

Kroezeboom. Alvast bedankt.

Bedanken moeten wij ook 2 leden van onze redactie

die stoppen met hun medewerking. Hans Tornij 

wegens drukke werkzaamheden en Wim Bluemers

vanwege zijn gezondheid. Wij als bestuur willen Hans

en Wim heel hartelijk danken voor het vele werk in al

die jaren en dat ten goede is gekomen aan onze leden.

U leest er in deze aflevering meer over.

In de kas bij Anny is een schuurtje getimmerd door

enkele leden van de kascommissie.

Vele foto’s verbleekten en wij zijn nu bezig om deze

in het schuurtje te hangen zodat ze mooi blijven. Gaat

u eens kijken, het is de moeite waard.

Het bestuur heeft, na lang gediscussieerd te hebben,

besloten het boek “Ruurlo van 1900 tot Berkelland”

te laten herdrukken. Wij kregen zoveel aanvragen en

moesten deze mensen steeds teleurstellen. Wij hopen

tijdens de braderie het boek weer te presenteren.

Het winter programma is bijna rond, maar de data zijn 

al wel bekend. Dus noteert u maar:

10 okt., 14 nov., 12 dec.  2007 

 9  jan., 13 febr. en 12 maart 2008.

Wij wensen u een prettige vakantie en tot ziens!

Tot de volgende keer.

Dinant Chr. Weenk.

VAN HET SECRETARIAAT 

Van de secretaris is deze keer weinig nieuws te

melden.

De belangrijkste informatie kunt u lezen in het

voorwoord van de voorzitter.

De zomer is niet het seizoen waarin Old Reurle veel

activiteiten ontwikkelt.

Een evenement is wel de Braderie in augustus,  waar

wij, als gebruikelijk, met een kraam aanwezig zullen 

zijn.

Steeds trekt dit trefpunt veel belangstellenden  met 

plezierige gesprekken en nuttige contacten!

LEDENADMINISTRATIE

Notulen ledenvergadering 2007 

Notulen van Algemene Jaarvergadering van de 

Historische Vereniging Old Reurle, gehouden op

14 maart 2007.

Aanwezig: 43 leden + bestuur.

Ineke Brinkhuis was wegens ziekte niet aanwezig.

1. Opening en mededelingen: 

De voorzitter Dinant Weenk heet iedereen 

welkom en memoreert de overleden leden, in 

het bijzonder 2 bestuursleden: Ap Flierman en 

Joris Bakker.
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Verder haalt hij het enorme succes van het

boek,  Ruurlo van 1900 tot Berkelland aan,

dat  nu geheel is uitverkocht.

2. Er zijn geen ingekomen stukken.

3. Notulen van de vorige jaarvergadering 

worden goedgekeurd.

4. Jaarverslag secretaris wordt goedgekeurd met 

dank aan de secretaris Leo Besselink.

5. Jaarverslag penningmeester. .Jaap Holtslag 

geeft toelichting op de cijfers.

6. Kascontrole commissie heeft de boeken 

goedgekeurd.

Dhr Halfman adviseert om goed te letten op 

de bewijsstukken bij declaraties.

7. De heer H. Kasteel wordt benoemd tot 

reservelid van de kascontrole commissie.

Het volgende jaar worden de boeken 

gecontroleerd door de heren A.Lammers en 

J.Meijer.

7a. Verslag Archeologische werkgroep: 

  Dit wordt voorgelezen door Bert Kettelerij en

  in orde bevonden.

8. Bestuursverkiezing: 

Aftredend zijn mw. Reina Greupink-Wolsink 

en dhr. Bert  Kettelerij.

Reina is niet herkiesbaar. Dhr. Kettelerij  

wordt herkozen.

Verder worden de 2 kandidaatbestuursleden  

mw. Jannie Schepers-Abbink en dhr. Jan  

Scholten met algemene stemmen benoemd als

bestuurslid.

De voorzitter bedankt in een speciale toe-

spraak Reina voor haar vele werk in de 

afgelopen 15 jaar.

Ze zorgde voor de thema-avonden; de land-

bouwwerktuigententoonstelling in de kas

van de Cactuskwekerij; het beschikbar stellen 

van ruimte in haar huis voor het archief en de  

samenstelling en verspreiding van ons tijd- 

schrift “Onder d’n Kroezeboom” en als

kroon op haar werk schreef zij het boek 

“ Ruurlo van 1900 tot Berkelland ”.

Ze ontvangt een cadeaubon en bloemen.

Reina bedankt iedereen voor de attenties.

9. Rondvraag: dhr. J. Putman stelt nog een  

aantal vragen over de financiën, die door de 

penningmeester naar tevredenheid worden 

beantwoord.

Na de vergadering is er een dialezing over de

VOC en planten van Overzee door dhr. H.J.

Saaltink.

Voor accoord: Voorzitter: D.Chr. Weenk 

Secretaris : L.W. Besselink 

Plannen van de Werkgroep Archeologie

De werkgroep archeologie van "Old Reurle" heeft op

zijn vergadering in maart een beleidsplan opgesteld,

waarin is aangegeven  wat de positie, doelstelling en 

werkwijze van de groep zijn, en wat we als onze taken

beschouwen. Met dit beleidsplan hopen we als 

werkgroep wat meer gestructureerd te kunnen

functioneren. Voor de leden van de werkgroep wordt 

daarmee ook duidelijker op welke wijze ze actief in de

werkgroep bezig kunnen zijn.

De werkgroep is er niet alleen voor de

vrijetijdsbesteding van de leden, maar wil op 

archeologisch gebied activiteiten ontwikkelen, die van 

belang zijn  voor de gehele Reurlse gemeenschap.

Daarom willen we nu voor U de belangrijkste punten

van dit beleidsplan samenvatten.

Onze doelstelling is :  

de leden van de werkgroep in de gelegenheid te stellen 

om mee te werken aan archeologisch onderzoek in 

Ruurlo en omstreken en hen de gelegenheid te bieden 

door cursussen etc. deskundigheid op het gebied van

de archeologie te verkrijgen.

Verder willen wij een bijdrage leveren aan het

opsporen, beschrijven en veilig stellen van

archeologisch waardevolle locaties en objecten in 

Ruurlo en omstreken.

Ook willen wij het publiek informeren over oude en

nieuwe gegevens betreffende de archeologie van 

Ruurlo en omstreken.

07.14 (02) 
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Bovengenoemde doelstellingen leiden tot een

aanzienlijk takenpakket, waarvan we U hier de

belangrijkste noemen:

Ten eerste  onderhouden we contact met de gemeente

Berkelland. We willen door de Gemeente graag

geïnformeerd worden over alle zaken van

archeologisch belang betreffende Ruurlo, en we willen 

graag betrokken worden bij de archeologische

aspecten van  plangebieden, beslissingen op cultuur-

historisch gebied. Dit alles om te voorkomen dat

archeologisch interessante locaties verloren gaan.

Ook willen wij, waar mogelijk, actief worden inge-

schakeld bij professioneel archeologisch onderzoek in 

de Gemeente door externe partijen.

Verder houdt de werkgroep zich bezig met historisch

archiefonderzoek en kaartonderzoek, hetzij van

algemene aard, hetzij gericht op een bepaalde

interessante locatie of gebouw. De uitgebreide

informatie op dit gebied die in het verleden is 

verzameld door  Frits Toevank willen we verder

inventariseren. Dit zal ook leiden tot het opzetten en

beheren van een eigen archief en databank. 

Een belangrijke activiteit van de werkgroep wordt 

gevormd door de veldverkenningen. Dat houdt in dat

op  bouwland wordt gezocht naar resten van 

aardewerk en werktuigen van vroegere bewoners.

De vondsten worden naderhand gewassen,

beschreven, gearchiveerd en aangemeld bij ARCHIS,

het landelijke meldpunt. Archeologische gegevens en

vondsten dienen bovendien te worden aangegeven op

een zogenaamde archeologische waardenkaart. Zo'n

kaart groeit dan uit tot een belangrijke informatiebron 

voor verder archeologisch onderzoek.

Sinds het verdrag van Rome en de daaruit 

voortgekomen wetgeving is de actieve rol van

amateurs bij archeologisch onderzoek en bij 

opgravingen beperkt. Wat binnen de regelgeving nog 

wel is toegestaan rekent de werkgroep ook tot haar

taken, zoals het uitvoeren van boringen  of

verkenningen met Geofysische apparatuur.

Het doen van opgravingen is voor ons nog mogelijk

door mee te werken in een onderzoeksproject dat

wordt uitgevoerd door een professioneel

onderzoeksbureau. Ook het zelf uitvoeren van

archeologisch onderzoek in vrijgegeven gebieden of in 

het geval van een noodopgraving is nog mogelijk.

De deskundigheid van de leden willen we bevorderen

door deelname aan cursussen en aan kampen van de

A.W.N. (Archeologische Werkgemeenschap

Nederland). Ook Eric v.d. Kuil (beroepsarcheoloog en

lid van onze werkgroep) levert een belangrijke

bijdrage aan het vergroten van de archeologische

kennis van de leden van de werkgroep.

Wat ons de komende maanden vooral zal bezighouden 

zijn veldverkenningen en de verwerking van vondsten.

Verder zijn er een aantal projecten in Ruurlo, waar we

naar verwachting een bijdrage aan het archeologisch 

onderzoek kunnen leveren.

In de eerste plaats is er het geplande nieuwe

industrieterrein De Everskamp, waar de oude

Middeleeuwse boerderij De Vente heeft gelegen en

waar professioneel archeologisch onderzoek verwacht 

wordt. Op deze locatie hebben we al eerder onderzoek

gedaan en we zien er naar uit bij het  vervolg een

actieve rol te spelen.

Ook zijn er een aantal bouwprojecten van Pro Wonen,

waar we hopelijk nog een bijdrage kunnen leveren,

zoals op 't Rikkelder en aan de Kroezelaan.

Zoals U ziet heeft de werkgroep genoeg plannen en

uitdagingen. Genoeg om nog vele nieuwe leden een

leuke en interessante vrijetijdsbesteding te bieden.

Spreken de activiteiten van onze werkgroep U aan?

Neem dan eens contact op met :

Jan Oonk, tel.: 0314-625316 

Henk Meulenveld, tel.: 491319 

of ondergetekende, tel.:  450224 

Namens de werkgroep,

Wim Bredewout 

07.15 (03) 
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ACHTERHOOKSE FOLKLOREDANSERS DANSEN AL 70 JAAR 

DE WERELD ROND

Dit jaar vieren de Achterhookse Folkloredansers uit Ruurlo, plaatselijk beter bekend als de Reurlse

Boerendansers, al weer hun 70-jarig jubileum. Een aardig moment om het wel en wee van deze

bijzondere groep eens de revue te laten passeren, ook al is het jubileum zelf inmiddels gevierd (17 t/m 

19 mei) met een groots internationaal dansfestival. Een verhaal van verre reizen en van koninklijke

gasten.

In vergelijking met andere verenigingen uit Ruurlo 

lijken de Achterhookse Folkloredansers een jonge

vereniging, maar verhoudingsgewijs behoort deze

dansgroep bij de oudere folkloristische dansgroepen in

Nederland. Al in het begin van de dertiger jaren werd

er bij café “Kerkemeijer” in de Dijkhoek door een

groep enthousiaste mensen uit de omgeving nog de

ouderwetse dansen gedanst. Dit deed men puur voor

de gezelligheid en volgens zeggen danste hierbij

onder andere de familie Te Velthuis. Later maakten

ook H.Lusink uit de Wilhelminalaan en J. Dommer-

holt uit Ruurlo deel uit van deze groep.

In Ruurlo hoorde men hier ook het een en ander van.

Vanwege de crisis probeerde de middenstand in die

periode mensen naar de Achterhoek te trekken om wat

extra inkomsten te genereren. Dat deed men onder

meer door in de zomer bij boeren uit het dorp mensen

in het voorhuis gehuurd te laten wonen, de bewoners

huisden in die periode zelf op de deel. Zo kreeg de

plaatselijke V.V.V. in die jaren gestalte.

Na overleg werd besloten om vanuit de plaatselijke

middenstand een dansgroep te formeren, die in 

ouderwetse kostuums oude dansen zou brengen. Op

die manier konden de gasten die in ons dorp verbleven 

iets van de landelijke sfeer van vroeger proeven en zo

zou het dorp wat meer bekendheid krijgen als

vakantieoord.

In 1937 werd er in het toenmalige café “Kerkhoven”,

thans café “De Tapperij”, een officiële dansgroep

opgericht. Bij de oprichting werden als lid 

ingeschreven: de echtparen Booltink, Bluemink,

Bosman, Brandenbarg, Hasselo, Hillebrand,

Kerkhoven, Kok, Langelaar, Markerink, Scheffer,

Zevalkink en de heer Nijveld.

De muziek werd gemaakt door  twee spöllemannen in

de persoon van de heren Emsbroek  en Lammertink.

Als dansleider trad op de heer Brandenbarg, voorzitter

werd de heer Bosman en penningmeester W. Hasselo.

Wekelijks werd geoefend in café “Kerkhoven”.

In 1937 kreeg men al een zodanige bekendheid dat  

het eerste optreden in Apeldoorn een feit werd.

Er volgden dat jaar nog optredens in Gaanderen en in

Zutphen bij de Wijnhuistoren. Daar de beschikbare

ruimte bij café “Kerkhoven” te klein bleek, vooral met

dansen zoals “De Vleegert”, werd in de winter van

1937-1938 besloten de oefenavonden bij café

“Kerkemeijer” in de Dijkhoek te gaan houden.

Daar was meer ruimte beschikbaar en zo kon de groep

meteen worden uitgebreid. Want ook de al eerder

genoemde dansers uit de Dijkhoek werden lid van de

“Reurlse Volksdansers” of , zoals men zich ook wel

noemde, de “Reurlse Boerendansers”.

Door de internationale spanningen in de zomer van

1939 werd de belangstelling van de gasten in Ruurlo

echter steeds minder. Er werd nog wel opgetreden,

ook in de mobilisatiewinter van 1939-1940 was dit

nog steeds het geval, maar na de Duitse bezetting van 

1940 werd er voor zover bekend nog nauwelijks 

gedanst.

Na de bevrijding in 1945 bleek dat men het kistentuug 

zorgvuldig bewaard had, want voor het eerst na de

oorlogsdagen werd, in de weide naast slagerij Nijveld 

aan de Barchemseweg, weer opgetreden en wel voor

onze bevrijders.

In de samenstelling van de groep was inmiddels enige

verandering gekomen. Tot de nieuwe leden behoorde

onder andere het echtpaar  Stien en Jan Olieslag, die al

vanaf 1928 folkloristische dansen hadden geoefend bij 

het “Overschotje” in Lochem. Ook kwam er muzikale

versterking in de persoon van de heer

J. Stoelhorst uit Laren. Ook de heer Eggink uit Laren

is nog muzikant bij de folkloredansers geweest.

07.16(04)
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Op deze foto, die werd genomen op 25 augustus 1938, staan van links naar rechts de dansparen: Waarlo, G.J.Lusink,

E.Schutte, J.Hasselo, Brandenbarg, A.J.Stegeman,  Klumper, D.Eggink, H.J. te Veldhuis, D.Eggink,  Dommerholt,  A.

Siebers en Anne Kerkemeier. Muzikanten zijn Lammertink en Emsbroek

Na de oorlog liep het openbaar vervoer eerst nog niet 

zo goed, er was nog distributie en ook de

accommodaties waren nog lang niet op orde.

Zodoende kwam er van dansen buiten Ruurlo in 1946 

nog niet zo veel. Wel werd er meerdere malen in 

Ruurlo opgetreden. In het voorjaar van 1947 kwamen

er weer meer optredens buiten Ruurlo, onder andere in 

april in de Haagse dierentuin, in Scheveningen en op

de Keizersgracht in Amsterdam.

In datzelfde jaar werd er een zogenaamd

zomertoernooi gehouden bij “Kerkemeijer”; hieraan

namen groepen uit de omliggende plaatsen deel zoals

Lochem, Laren, Vorden en Zutphen. Dit evenement 

trok veel toeschouwers.

Het eerste buitenlandse optreden van de “Reurlse

Volksdansers” (zoals men de groep toen nog noemde)

vond plaats in 1948. Van 8 tot en met 16 februari was

men te gast in het Deense Sonderborg.

Er werd in Denemarken op zeven verschillende

plaatsen gedanst en, zoals beschreven in het 

album van Stien Olieslag, viel de kalk in de

Raadhushalle van Aarhus van de muren.

Eén van de hoogtepunten in het bestaan van de

dansgroep was het optreden bij het bezoek van Zijne

Koninklijke Hoogheid prins Bernhard aan Ruurlo.

De folkloredansers verrasten de prins met een 

optreden van oerechte Achterhoekse folklore.

De dansgroep was inmiddels niet meer uit de Ruurlose

samenleving weg te denken. Het repertoire werd

uitgebreid, nieuwe dansen aangeleerd, mede door

contacten met andere dansgroepen uit de regio.

Inmiddels bestond het dagelijkse bestuur uit: 

De heer J. Olieslag voorzitter, de heer J. Zevalkink 

secretaris, en de heer W. Hasselo penningmeester.

07.17 (05) 07.17 (05)



De folkoredansers voor het Raadhus van Silkeborg 

Op 6 juni 1948 organiseerde de vereniging een gezellige

“Achterhoekse Avond” bij de “Keizerskroon”, de entree

bedroeg toen ƒ 0,75. In juli van datzelfde jaar brachten de

Denen een tegenbezoek aan hun Ruurlose folklorevrienden.

Er werd opgetreden in Oosterbeek, Rozendaal en Ede. Ook

in 1949 werd er in verschillende plaatsen opgetreden.

Onder andere op 6 oktober samen met de destijds landelijk 

bekende muziekgroep “De Kilima-Hawaiians”, ter

gelegenheid van hun 15-jarige jubileum. Een enorm succes

volgens de toenmalige secretaris. Op 15 juni 1950 

wederom een hoogtepunt: toen trad de groep op voor Hare

Majesteit Koningin Juliana in de Rotterdamse Ahoy-hallen.

Op 20 augustus 1950 werd in het Gelderse Laren de

“Federatie van Folkloristische

Volgens oud gebruik: “kraomschudden” bij  de leden 

van de dansgroep Hendrik en Dies Kamperman, ter

gelegenheid van de geboorte van hun zoon in

november 1950  

Groepen in Nederland” opgericht. Deze federatie werd

in het leven geroepen om de oude volkscultuur, die in

het bijzonder tot uitdrukking komt in zang, dans,

originele kostuums, volksvoordrachten en volkskunst,

te bewaren en op te wekken. De heer Olieslag was één

van de medeoprichters van deze federatie en heeft tot

kort voor zijn overlijden zitting gehad in het 

hoofdbestuur. De Ruurlose boerendansers werden nu

onder de naam “Achterhookse Folkloredansers” lid van

deze federatie.

De heer Olieslag 

Op 29 juli 1951 organiseerde men in de Dijkhoek het 

eerste Folkloristische Festival, waaraan meerdere

groepen uit Nederland deelnamen. Verder had men dat

jaar meerdere optredens, waaronder ook in 

Ibbenbühren, Duitsland. Maar nog verder ging de reis

op 13 mei 1952. Op verzoek van de federatie maakten

de boerendansers uut Reurle een reis naar Catania op

Sicilië. Voor die tijd een hele wereldreis, de reis werd

gemaakt per trein. Er werd overnacht in een hotel in 

Rome. Dat reizen was meestal een gezellige

aangelegenheid en zo kon het gebeuren dat tijdens

deze reis (de trein was ondertussen tot stilstand

gekomen in Keulen) enkele heren van de groep in de

restauratie een heerlijk biertje zaten te drinken, ze

namen er nog één en nog één! Toen de conducteur

langs kwam en vroeg waar de reis heen ging zeiden de

heren, “naor Rome!”. Maar wat bleek? Het treinstel

waar de andere leden in zaten was inderdaad al lang 

op weg naar Rome, alleen zij zaten nog op het Keulse

station. Gelukkig konden ze toch nog aansluiting

krijgen zodat ook zij overnacht hebben in het geboekte

hotel.

07.18 (06) 
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De reis werd een groot succes en de dansers hebben

ook nog een bezoek gebracht aan Capri, met zijn 

“blauwe grot”.  In oktober van dat jaar werd er ook in

Brussel opgetreden.

De boerendansers op Sicilië. 

Het grote jaar voor de “Achterhookse

Folkloredansers” was toch wel 1953, toen er op 13 en

14 juni in de kasteeltuin van huize Ruurlo een groots 

opgezet internationaal folkloristisch festival werd

georganiseerd. Hieraan werkten zo’n 160 buitenlandse

gasten mee uit Frankrijk, Noorwegen, Denemarken,

Italië, Zwitserland, België, Duitsland, Luxemburg, en

de Ruurloërs zelf natuurlijk. Op zaterdagavond 

woonde niemand minder dan H.M. Koningin Juliana

het hele festivalgebeuren bij. Zij was vol lof over het

programma en verheugde zich in de pauze al op het

tweede deel van het dansspektakel. Ook maakte zij het

schuttersgilde, dat haar een vendelhulde bracht, een

compliment voor de prestaties. Ondanks de regen

bleef zij tot het eind van de voorstelling.

Op zondag was er een groot défilé, waaraan bovendien 

dertien binnenlandse groepen mee deden, dit trok

eveneens duizenden bezoekers naar Ruurlo. Het

erecomité bestond uit: 

Voorzitter: Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden.

Mr. J.M.L. Th. Cals, destijds Minister van Onderwijs,

Kunsten en Wetenschappen,

Jhr. C.G.C. Quarles Van Ufford, Commissaris van de

Koningin in Gelderland,

Mr. R.J.J Lambooi, voorzitter van de folkloristische

groepen in Nederland,

W.J.A.F.R. Van Den Clooster Baron Sloet Tot Everlo,

Voorzitter schuttersgilden Nederland,

Mr. W. Baron van Heeckeren van Kell van huize

Ruurlo,

Mr. J.P.Drost, burgemeester van Borculo,

Jhr. Mr. J.W. de Beaufort, burgemeester van Ruurlo

en B.A. Papenborg en D.J. Wolsink, beiden wethouder

te Ruurlo.

Op 29 mei 1954 waren de dansers aanwezig op het 

Kerkplein, bij de opening van Ruurlo’s nieuwe

gemeentehuis. Verder werd er dat jaar opgetreden in 

Friesland en Maastricht.

In 1955 was er een optreden in Sulzbach bij 

Saarbrücken in Duitsland. In augustus dat jaar volgde

er een optreden in Brest, Frankrijk. Ook

vertegenwoordigden in dat jaar, op uitnodiging van de

federatie, Stien en Jan Olieslag de Ruurlose vereniging 

in Zuid-Afrika. Zo kwamen er ieder jaar meerdere

buitenlandse reizen bij.

Er volgden nog vele reizen voor de Ruurlose

folkloredansers, alle landen van Europa hebben ze wel

zo ongeveer gehad: Denemarken, Duitsland, Wales,

Schotland, Ierland, Oostenrijk, Portugal, (dat was hun 

eerste vliegreis), België, Luxemburg, Italië, Roemenië,

Hongarije, Polen, en Frankrijk. Een danspaar

vertegenwoordigde de groep nog een keer in Afrika en

in Amerika was de groep in 1999 te gast in

Orangetown en in de stad New York.

Gereisd wordt er per bus, trein of vliegtuig en

ondergebracht worden de dansers vaak in sporthallen 

of internaten, alwaar men dan met meerdere

deelnemende groepen verblijft. Maar vaak verblijft 

men ook bij gastgezinnen thuis zodat men als danser

de sfeer en gebruiken van een dergelijk land van erg

dichtbij mag leren kennen.

07.19 (07) 

07.19 (07)



De dansgroep heeft ook nog op het podium gestaan 

met het kerstspel dat in 1964 in de toen nog nieuwe

Sprankel werd vertoond. V.l.n.r. Freek Toevank, ?, G.

Kreeftenbarg, G. Lusink, D. en H. Kamperman,

D.Kreeftenbarg, R.. Hoytink en R.. Lusink

Een ieder herinnert zich waarschijnlijk nog de grote en

druk bezochte internationale festivals. Deze vonden

plaats op het sportpark in een grote circustent. Eén van

de grote festivals vond plaats van 22 t/m 26 juli 1987

ter gelegenheid van het 50-jarige jubileum van de

groep.

Vijf jaar later, op 1 en 5 juli  1992, stond er weer een

festival op het programma. Ook organiseerde men

toen een grote bonte optocht waaraan niet alleen alle

deelnemende groepen deelnamen maar ook

muziekkorpsen uit de regio.

Op versierde wagens werden oude gebruiken

uitgebeeld en oude voertuigen zoals brandweer-

wagens, trekkers, koetsen, fietsen, een dorsmolen

deden mee. Dit trok duizenden bezoekers naar Ruurlo.

In 1997 werd er op 3, 4 en 5 juli wederom een

internationaal festival gehouden, dit keer in de

sporthal, helaas viel het bezoekersaantal toen tegen.

In al deze jaren werd Ruurlo dus ook bezocht door

vele groepen uit heel Europa, maar ook uit Rusland en 

Paraguay. Altijd onderdak vindend bij de dansers zelf,

in gastgezinnen en, met de festivals, in scholen en in 

de sporthal.

In optocht door het dorp ter gelegenheid van een 

boerenbruiloft in 1956 

Tot op heden verzorgt men nog steeds ieder jaar de

Ruurlose Braderie met oude ambachten; deze is tot 

wijd in de omtrek bekend en trekt duizenden 

bezoekers.

Tijdens deze braderie treden niet alleen de

“Achterhookse Folkloredansers” zelf op maar ook

hebben zij ieder jaar weer als gast een

folkloredansgroep uit binnen- of buitenland.

Een borrel mot der kommen.

Het streven van de “Achterhookse Folkloredansers” is,

om op de klanken van de harmonica en gekleed in de

authentieke klederdracht van hun voorouders, de

streekcultuur te koesteren en te bewaren voor het

nageslacht.

Gerrie Lusink
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DE FAMILIE HUITINK EN HAAR ENTREE

IN RUURLO VAN WELEER 

“Onder d’n Kroezeboom”, jaargang 21 nummer 4

vermeldt op blz, 10 het volgende: 

“In de raadsvergadering van 22 november 1844 wordt 

een brief voorgelezen van de smid Jan Hendrik

Tijdink, thans woonachtig te Borculo, waarin deze te

kennen geeft dat hij in het dorp alhier een huis heeft 

gehuurd gequoteerd nr. 23 en staande in de nabijheid 

der woonhuizen toebehorende aan den Heer Baron

Van Heeckeren van Kell, dat hij voornemens is 

hezelfde 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.” -  Vervolgens 

vermeldt de geschiedschrijving “dat na deliberatie is 

goed gevonden, aan den 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 aan de noordkant 

der door hem gehuurde woning gequoteerd nr. 23 (

tegenover de Rabobank in de Dorpsstraat ) onder

gehoudenheid dezelve 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.”

Einde introductie, start van een familiebedrijf dat zich

zoals hiervoor aangegeven, vanaf dat moment in 1844

te Ruurlo presenteerde als smederij en dat ruim 150

jaar later, om ruimte  te maken voor vernieuwing en

verfraaiing van het winkelcentrum in Ruurlo en bij 

gebrek aan opvolging, als autobedrijf zijn 

“Waterloo”vond in 1996 op dezelfde plek in de

Dorpsstraat aldaar.

Jan Hendrik Tijdink was getrouwd met Gerarda van

Dijk die een oom had: Theodorus van Dijk. Deze man

diende als officier in het leger van Napoleon, had ook

de terugtocht van de resten van Napoleons grote leger

over de Berezina in Rusland meegemaakt en was na

zijn dienst in genoemd leger, 2
e
 luitenant  bij “De

Stoeterij” in Borculo in de functie van onderdirecteur.

Jan Hendrik Tijdink kreeg met zijn vrouw Gerarda

zeven kinderen, waarvan een dochter avances

koesterde voor een jonge smid, genaamd Willem

Huitink die ook uit een smeden familie kwam in het 

naburige Groenlo. Zij trouwden in 1878, vestigden 

zich in Ruurlo en zetten de zaak voort van Jan Hendrik 

Tijdink in de Dorpsstraat.

Genoemde locatie was in feite eigendom van dhr.

Wijers, winkelier in Vorden. In 1907   kocht Wilhelm

Huitink dit onroerend goed van dhr. Wijers en nadien

hebben verschillende verbouwingen plaats gevonden

aan smederij en bijgebouwen. In 1915 werd het gehele

woonhuis met schuur afgebroken en vernieuwd.

Alles liep op rolletjes zoals men wenste en een

specialiteit van de firma was bij uitstek hun kennis van

en zich beijveren in het hoefbeslag van paarden.

Weken waarin 60-70 paarden werden beslagen waren

geen uitzondering, men gaf zelfs cursussen in 

hoefbeslag.

Echter bij het voortschrijden van de tijd en de

toenemende evolutie in de techniek, werd ook de

technische en commerciële belangstelling bij de

familie Huitink steeds breder en zeker na de

stormachtige ontwikkeling van het gemotoriseerde

verkeer na de oorlog, werden lijnen uitgezet om aan de

behoeften  in die markt te voorzien.

“Paardenkrachten”van weleer werden n.l. ingewisseld 

voor hedendaags  “motorvermogen”.  De oorlog  ’40-

’45 was voorbij, Nederland en dus ook Ruurlo 

veranderde en bouwde verder, de smederij laat

definitief de vrije gang aan het opkomende autobedrijf

dat zich dan ook steeds meer regionaal manifesteert.

Totdat voor het op dat moment aanwezige

management bij Huitink een oud gezegde zich

opdringt, gezien de leeftijd,  n.l: “Er is een tijd van 

komen en er is een tijd van gaan.”  De opvolging

stokt, verkoop in het belang van de dorpsvernieuwing 

dient zich aan, aldus komt een einde aan een dynastie

van zo’n 150 jaar familiebedrijf in de Dorpsstraat.

Wim Huitink.

Een foto uit de begin jaren van de smederij vindt u 

elders in het blad.

07.21 (09)
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GANSCHE DAGEN BRANDEWIJN SUIPEN

Detail brief Wolter de Rode van Heeckeren aan

classis, ca 1662 

Op 7 december 1661 overlijdt de Ruurlose predikant 

David Brekeveld. In het eerste kwartaal van 1662 

worden in aanwezigheid van de inspectoren van de

classis vier kandidaat-predikanten in de kerk gehoord.

Tijdens die bijeenkomst ontstaat discussie over de

vraag wie een nieuwe predikant kiest. Zijn het de

inspectoren van de classis – vergadering van naburige

predikanten- of zijn het de Ruurlose lidmaten van de

kerk? Volgens de synode van Dordrecht van 1619 

mogen in een gemeente waar geen Kerkeraad is, zoals

in Ruurlo tot 1816 het geval is, de gemeenteleden per

stem zelf hun voorkeur uitspreken. Zo wordt het de

inspectoren ook meegedeeld. Maar zij zeggen dat de

classis deze interpretatie niet aanhangt. Ze vertrekken

en lange tijd wordt in Ruurlo niets van hen gehoord.

Wolter de Rode van Heeckeren besluit de classis een

brief te sturen namens de kerkgemeente Ruurlo.

Verzoek: of er nou eens snel een kandidaat kan

worden gekozen. Op Pasen en Pinksteren zijn er

namelijk geen diensten geweest. Dat is raar, want 

normaliter wordt in een vacante gemeente voor

diensten gezorgd door naburige predikanten.

Kennelijk is het interpretatiegeschil over de

benoeming van een nieuwe dominee aanleiding om

Ruurlo maar even links te laten liggen.

Wolter klaagt dat het zo niet goed gaat. Hij merkt op: 

“specialisch op verleden Paesdach syn grote

insolentien en onstichtigen veroorsaak worden.

Blijven die luiden in de harburgen om brandewijn en 

bier te suipen gansche daegen sitten”.

Het voorval krijgt een politiek- religieus tintje. De

katholieken in het dorp vermaken zich over de

hervormde besluiteloosheid. Wolter verhaalt: “Jae

hebben die Papisten openbaer uijtgeroepen, seggende

bij Godt, onse geestelickheit ende souden dat niett

doen, als souden sij over vijftich mijlen eenen senden,

die den Dienst waernam, ende deesgelick

schimpwoorden meer”. Katholieken hadden het in 

deze begintijd na de Reformatie (rond 1600 in deze

streek) zwaar. Ze mochten niet meer in de Dorpskerk

bijeenkomen, en waren aangewezen op vaak geheime

diensten overal in de streek.

Wolter klaagt dat de armen in Ruurlo nog het meest 

lijden. Er is voor hen geen preek, en vooral: geen

collecte. En dat laatste is in deze “dure en benauwde

tijd” heel vervelend. Het is de periode na de

Tachtigjarige oorlog, en tijdens de troebelen met de

Munstersche bisschop Bernard van Galen. Wolter

roept de classis op om snel besluiten te nemen, en de

zaak niet langer te traineren. Toch wordt pas in 1664 

Johannes Rauwers tot predikant van Ruurlo benoemd.

Hij is éen van de kandidaten die al voorjaar 1662

werden gehoord.

Zo eindigt alweer een benoemingskwestie in de “open

gemeente” –kerk zonder kerkeraad- die Ruurlo tot 

1816 is geweest. Of het nu de heer van Ruurlo was, de

kerkelijke gemeente, of de heren inspectoren die hun 

rechten op benoeming van voorgangers deden gelden,

steeds leidde het tot discussie. Via de kerk- en

classisarchieven krijgen we daardoor ook een inkijkje

in de Ruurlose geschiedenis. Zonder dominee verviel

de publieke moraal kennelijk snel, en zat de bevolking

heel de dag brandewijn te drinken.

Bron: streekarchief Zutphen, archief classis

Zutphen, nr. 283, doos 200B

Arjen van Gijssel 

In mei 2007 verschijnt er een bundel verhalen over de

Dorpskerk. De geschiedschrijving van een kerk is een

verhaal over de hele streek en haar kerken. Over de

oorsprong van religie in Ruurlo, over Karel de Grote,

de Tachtigjarige oorlog, de Reformatie, de patriot-

tische tijd de nauwe band met Kasteel Ruurlo en zijn 

bewoners, de beeldenstorm,  07.22 (10) 
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de bouwgeschiedenis, de cycloon, oude kerk-

tekeningen, kerkschatten, de pioniersrol van Ruurlo in

de fotografie, de eerste vrouwelijke hervormde

dominee van Nederland etc.

De auteur Arjen van Gijssel is sinds 2004 woonachtig 

in Ruurlo en lid van de protestante gemeente Ruurlo-

Barchem in wording. Het boekje is een vingeroefening 

in de traditie van streekschrijvers als Odink, Heuvel,

Prop of onze “eigen” Ruurlose dorpsonderwijzer Kerst 

Zwart. Zij wisten alles van de plaatselijke gebouwen,

hun bewoners en folklore. De verhalen zijn 

lezenswaardig voor Ruurloërs en toeristen. Het oudste

gebouw van Ruurlo is een eerbiedwaardige dame die

veel heeft meegemaakt! 

Het boekje zal voor ca. 2,50 euro te koop zijn via de

VVV en bij de Dorpskerk, tijdens open dagen. Meer

informatie is verkrijgbaar bij Arjen van Gijssel, tel.

0573-450221, a.k.gijssel@zonnet.nl.  

VAN  DE  REDACTIE

Een boodschap met gemengde gevoelens!  -  Dit is een

afscheidswoord  bij het vertrek van twee belangrijke

redactieleden.

Om te beginnen:  Hans Tornij, eindredacteur  van de

Kroezeboom  vanaf het begin, legt na ruim twintig

jaar zijn taak neer. Dit werk kan hij niet langer naar

behoren verrichten  naast zijn omvangrijke en almaar

groeiende dagelijkse werk.

De verdiensten van Hans voor Old Reurle zijn 

moeilijk te schatten. Onder zijn redacteurschap

groeide ons verenigingsorgaan van een allerbe-

scheidenst blaadje tot het alleszins presentabele

kwartaalblad dat de Kroezeboom nu is geworden,

onmisbaar  voor een  bloeiende vereniging als de onze.

Met zijn inzicht, nauwgezetheid en ervaring wist Hans

uit een  verzameling teksten en foto's  een goed

leesbaar  geheel op te stellen. Van  onze grote

waardering  voor deze prestatie geven wij op deze

plaats nadrukkelijk blijk!

De tweede man die de redactie verlaat is Wim

Bluemers. Om gezondheidsredenen moet hij dit werk

opgeven.

Wim heeft jaren achtereen de Kroezeboom voorzien

van artikelen in bonte verscheidenheid,  dikwijls in het

dialekt van onze streek, en heeft gezorgd voor talloze

foto's en prenten uit zijn indrukwekkende archief.

Heel veel nut  hebben wij gehad van Wims kennis van

en gegevens over personen en historische ontwikk-

elingen in en rond  Ruurlo. Zijn archief  en grote

verzameling prentbriefkaarten  zorgden steeds weer

voor levendigheid en afwisseling op de tekstpagina's.

Ook hij was een waardevolle steun in de opmaak en 

totstandkoming van ons kwartaalblad.

Hans en Wim, heel veel dank, ook  namens de lezers

van de Kroezeboom!

H.P.

DANKWOORD 

Geacht bestuur, mederedacteuren en leden van de
Historische vereniging Old Reurle.
Door ernstige gezondheidsproblemen ben ik helaas
gedwongen mijn werk voor Onder d'n Kroezeboom op
te geven. Een werk dat ik een aantal jaren met groot
plezier, samen met de andere redactieleden, gedaan
heb. Hen wil ik dan ook uitdrukkelijk dank zeggen voor
de prettige manier waarop we altijd met elkaar hebben
gewerkt.

Jullie kunt altijd op me blijven rekenen wat betreft het
lenen van foto's en andere zaken uit mijn archief voor 
Onder d'n Kroezeboom. Ook met het bestuur hebben
we in de afgelopen jaren fijn samen gewerkt om voor
u, de leden, een zo goed mogelijke Kroezeboom te
maken. Ik neem dan ook met spijt afscheid van een
werk dat ik altijd met heel veel plezier heb gedaan.

Hartelijke groeten: Wim Bluemers
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Hierbij een foto, genomen naast de oude woning van de familie Huitink.

Achter de boom staat de smederij.

Voor de boom staat Wilhelm Huitink en naast hem op de voorgrond, zijn drie zonen Jan, Hendrik en Herman (geheel 

rechts).

Geheel links op de voorgrond staat een inwonende neef Flip Tijdink, die op 2-jarige leeftijd in het gezin Huitink werd

opgenomen. Zijn vader die treinsmid was bij de N.S. in Utrecht was overleden na een ongeval tijdens werkzaam-

heden aan het spoor.

Bij de voordeur van de woning staat nog net zichtbaar Gerarda Huitink, de vrouw van Wilhelm met nog een dochter.
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