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Onder d‟n Kroezeboom 
 

Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging  

Old Reurle 
Jaargang 2009, nr. 1 (februari 2009) 

 

 

Gefeliciteerd! 
 
Tja, zo is er dan opeens 25 jaar voorbij en word je door het bestuur van Old Reurle gevraagd 

om een voorwoord te schrijven in „Onder d‟n Kroezeboom‟ ter gelegenheid van het jubileum. 

Vanwege het feit dat  je 25 jaar geleden als eerste voorzitter in de boeken terecht bent geko-

men. Teveel teren op oude roem is niet gezond, maar omdat het gepaard gaat met een nieuwe 

opzet en uitvoering van de Kroezeboom heb ik de uitnodiging in eer aanvaard. 

Elders in dit nummer vindt u een artikel van de hand van Herman Post over de beginjaren van 

de vereniging, daar hoef ik het dus niet over te hebben. Wel wil ik nog even stilstaan bij wat 

eraan vooraf ging en wat niet in de oude notulen staat. Het was ergens rond 1975 dat ik in het 

circuit van de Historische Vereniging „De Graafschap‟ (die had toen nog een eigen jeugdafde-

ling!) Arent Bloemendal van de horlogemaker tegen het lijf liep. Hij was de eerste die met het 

idee kwam van een historische vereniging in Ruurlo. Wat later kwamen we bij lezingen van 

de Graafschap-sectie „genealogie- en boerderijenonderzoek‟ nog meer bekenden tegen zoals 

mevr. Florijn-Ridderhof, Frits Toevank, Dinant ten Arve en Bert van Bremen. De roep om 

een eigen vereniging werd sterker, maar niemand voelde zich geroepen om als voorzitter de 

kar te trekken. Het keerpunt kwam nadat ik in 1982 werd gevraagd als bestuurslid van de 

nieuwe afdeling „Achterhoek‟ van de NGV. Met zo‟n staat van dienst kon ik niet langer wei-

geren en zo werd Old Reurle, na eerst een jaar als werkgroep te hebben warm gedraaid, in 

1984 een feit. De rest is historie, zullen we maar zeggen. 

 

Uiteindelijk heb ik maar kort als voorzitter gefungeerd. Al begin 1985 vertrok ik voor een 

aantal jaren naar Roermond en nam Dinant ten Arve de voorzittershamer over. Na diens ziek-

te en overlijden ben ik vanaf 1988 nog even terug geweest als voorzitter, maar vervolgens 

hebben anderen de vereniging tot bloei gebracht. Zowel op bestuurlijk vlak als op het terrein 

van het historisch onderzoek. De basis van het succes (het ledental nadert inmiddels de 500 

heb ik me laten vertellen) ligt ongetwijfeld in de vele activiteiten die door de jaren heen zijn 

ontplooid, van de eerste expositie over letterdoeken en het veldnamenonderzoek tot de kadas-

trale atlas en de verzameling oude landbouwwerktuigen. En het houdt ook na 25 jaar niet op, 

gezien recente ontwikkelingen als de Archeologische Werkgroep, de cursus oud schrift, de 

Canon van Ruurlo en de avonturen van de multimediale jonker Joost. Nog meer dan het jubi-

leum zelf is die levendige activiteit een felicitatie waard. 

 

En dan als extra feestelijk tintje rond het jubileum nu ook het tijdschrift „Onder d‟n Kroeze-

boom‟ in een nieuw jasje. De komende edities zullen we nog verder werken aan de vormge-

ving en we hopen er inhoudelijk eveneens een aansprekend tijdschrift van te maken. Ook de 

komende 25 jaar is er nog volop werk aan de winkel. 

 

Jan Oonk 
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15-02-1984         15-02-2009 

 

Jubileumexpositie 
 

ter gelegenheid van het  
 

25-jarig jubileum Historische Vereniging 

“Old Reurle” 
 

 

 

Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bestuur een expositie van fo-

to‟s uit 1984. We hebben zoveel mogelijk gezocht naar vastgelegde vereni-

gingsactiviteiten. Bijna alle foto‟s zijn weergegeven in A4-formaat. We hebben 

daarbij veel medewerking gekregen van Henk Braakhekke uit Barchem. 

 

Daarnaast beschikten we dankzij Wim Masman over alle Contacten uit 1984. 

Ook daaruit worden activiteiten, zowel foto‟s als teksten, tentoongesteld. We 

hebben vooral gelet op personen. De foto‟s uit Contact zijn bewerkt door Annie 

Kok en het gaat daarbij onder andere om toneelverenigingen, speeltuinvereni-

ging, schietvereniging, carnavalsvereniging, muziekvereniging Sursum Corda, 

peuterspeelzaal, badmintonvereniging Tornax C, buurtvereniging „t Broek, 

klootschietvereniging „t Broek, evenementenlijst 1984, schutterijconcours, 

EHBO, Schaddenstekkers, Ronde van Ruurlo, Kamerkoor, opening kasteel, be-

zoek koningin, RKPV Roderlo, „t NUT, uitleg compactdisk in bibliotheek, „t 

Stokpaard, Plattelandsvrouwen, touwtrekverenigingen De Heure en „t Broek, 

nieuws van het gemeentebestuur, opening de Tuitert Bult en Old Reurle. Tevens 

exposeert onze afdeling Archeologie nog nauwelijks tentoongestelde gevonden 

voorwerpen en activiteiten. 

 

De expositie vindt plaats van 28 februari tot en met 27 maart in het Kulturhus. 

(Hal boven en locatie Kunstkring). 

De opening vindt plaats op zaterdag 28 februari om 15.00 uur in het Kulturhus. 

Gaarne willen we u uitnodigen om op zaterdag 28 februari de opening bij te wo-

nen onder het genot van een hapje en een drankje, waarna u vanaf 16.00 uur tot 

± 17.00 uur de expositie kunt bekijken. 
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Van de voorzitter                                

 

Allereerst wens ik u allen een heel Goed en 

Gezond 2009 toe. Voor onze en ook uw 

vereniging “OLD REURLE‟ hoop ik dat 

het een mooi jubileumjaar wordt. 

De jubileumcommissie en diverse andere 

mensen zijn al maanden druk om er iets 

moois van te maken. Voor zover ik nu kan 

oordelen gaat dat ook lukken en zal er in 

het Kulturhus iets komen dat voor al onze 

leden en inwoners van Ruurlo en omstre-

ken het bezichtigen waard is. Hierover 

kunt u elders in deze „Onder d‟n Kroeze-

boom‟ meer lezen. 

Wat zou het mooi zijn als we ons leden-

aantal in het jubileumjaar konden opkrik-

ken naar 500. Het functioneren in de vere-

niging komt al aardig op gang zoals we het 

hebben willen. De redactie van „Onder d`n 

Kroezeboom‟ is op sterkte en doet goed 

werk om een goed tijdschrift te maken. De 

landbouwwerktuigen bij Anny Cactus in de 

kas krijgen weer met regelmaat aandacht 

van de vaste groep medewerkers met onze 

nieuwe coördinator Henk Klein Brinke. 

Arjen van Gijssel zet niet alleen Ruurlo 

maar zeker ook onze vereniging in de 

schijnwerpers, alhoewel hij het op dit mo-

ment even iets rustiger aan moet doen. 

Namens ons allen van harte beterschap. 

Ook onze Archeologische Werkgroep on-

der leiding van Wim Bredewout en Henk 

Meulenveld jr. timmeren behoorlijk aan de 

weg en zoeken samenwerking met andere 

onderzoekers in Berkelland. Wij denken 

dat we deze groep financieel op weg moe-

ten helpen zodat ze hun werk kunnen doen. 

De dames Jannie Schepers en Ina Humme-

link hebben hun handen vol aan het plan-

nen van de thema-avonden en de versprei-

ding van ons tijdschrift. Jan Scholten is 

onze contactpersoon als het gaat om cul-

tuur-historische aangelegenheden, terwijl 

tweede voorzitter Bert Kettelerij en secre-

taris Leo Besselink zo enorm veel voor 

onze vereniging doen dat ik mij wel eens 

afvraag of ze thuis ook nog wat doen. 

Dan kom ik bij onze voorzitter Dinant 

Weenk. In de laatste „Onder d`n Kroeze-

boom‟ van 2008 had hij al afscheid geno-

men van zijn leden om al zijn energie te 

kunnen stoppen in de politiek waarin hij 

destijds door heel veel voorkeur stemmen 

is terechtgekomen. Het bestuur heeft echter 

gemeend Dinant niet zomaar los te laten en 

is tot een tussenoplossing gekomen. Hij 

blijft in het bestuur en ondergetekende zal 

tijdelijk de voorzittershamer hanteren. Ik 

hoop u daarin niet teleur te stellen. 

 

Jaap Holtslag  

Voorzitter ad interim 
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Winterprogramma 2008-2009 

 

11 februari 2009 

De heer A.K. Kisman, Doetinchem: Lezing 

over „Onderscheidingen‟. Er zal een duide-

lijke link gelegd worden met de ons be-

kende „lintjesregen‟. De heer Kisman zal 

vertellen over instelling, toepassing, pro-

cedures en merkwaardige voorvallen m.b.t. 

de verleende onderscheidingen in het ver-

leden. 

 

11 maart 2009 

Algemene ledenvergadering (aanvang 

19.30), met aansluitend een lezing van 

onze Ruurlose weerman Evert Jan Ste-

geman. De volledige agenda volgt hierna. 

 

 

Algemene Ledenvergadering 

 

Uitnodiging voor de leden van Historische 

Vereniging „Old Reurle‟ voor het bijwonen 

van de  Algemene ledenvergadering. Deze 

zal plaatsvinden op woensdag 11 maart 

2009 overeenkomstig het huishoudelijk 

reglement  van de Historische Vereniging 

„Old Reurle‟. Aanvang 19.30 uur precies in  

zalencentrum  „De Luifel‟ te Ruurlo. 

A G E N D A 

1. Opening. 

2. Notulen van de vorige vergadering 

van 12 maart 2008 (zie hieronder). 

3. Ingekomen  stukken.  

4. Jaarverslag secretaris (zie hieron-

der). 

5. Jaarverslag penningmeester. 

6. Verslag van kascontrole commis-

sie: dhr. J. Meijer en dhr. H. Kas-

teel. Dhr. Meijer is aftredend en zal 

worden vervangen door het reser-

velid mw. R. Greupink-Wolsink. Er 

zal een nieuw reservelid worden 

benoemd. 

7. Bestuursverkiezing.  

Aftredend zijn dhr. J. Scholten en 

L.W. Besselink. Beide zijn herkies-

baar. Als nieuw bestuurslid wordt 

mw. Ina Hummelink-Klein Brinke 

voorgedragen in plaats van mw. I. 

Brinkhuis. Als plaatsvervangend 

voorzitter zal worden voorgedragen 

dhr. J.H. Holtslag als vervanger 

voor dhr. D.Chr. Weenk. Tegen-

kandidaten kunnen bij de secretaris 

worden ingediend. 

8. Jaarverslag Archeologische werk-

groep.  

9. Rondvraag. 

10. Sluiting. 

   

Na  de vergadering zal dhr. Evert Jan 

Stegeman een lezing houden met als titel 

„En dan nu het weer‟. Onze welbekende 

weerman en plaatsgenoot zal vertellen over 

zijn hobby „het weerstation Ruurlo‟ en alle 

werkzaamheden die hier uit voortvloeien. 

 

 

Notulen Ledenvergadering 2008  

 

Notulen van algemene jaarvergadering van 

Historische Vereniging Old Reurle d.d. 12 

maart 2008. 

Aanwezig ca 80 personen. 

 

1. Opening door de voorzitter. 

Dhr.D.Weenk heet allen hartelijk welkom. 

 

2. Mededeling: afmelding van dhr. H. Post. 

Verder deelt dhr. Weenk mee dat we de 

archieven van  dhr. F. Toevank en van dhr. 

A. Pardijs hebben gekregen van de families 

Toevank en Pardijs. We hebben een tijde-

lijke archiefruimte gekregen. Wie wil hel-

pen kan zich opgeven bij de secretaris. 

 

3. Ingekomen stukken: geen. 

 

4. Het jaarverslag van de secretaris wordt  

goedgekeurd onder dankzegging aan de 

secretaris. 

 

5. Jaarverslag penningmeester: 

Dhr.J.Holtslag geeft uitleg  en beantwoordt 

vragen. Dhr. Zonnenberg vraagt naar de 

kosten van het boek Ruurlo van 1900 tot 

Berkelland. 

 



 
5 

6. Kascontrolecommissie: dhr. A. Lam-

mers deelt mee dat de boeken in orde zijn 

bevonden en dechargeert de penningmees-

ter met dank voor zijn werk. 

Dhr. Lammers treedt af .Voor 2008  wor-

den de boeken gecontroleerd door dhr. J. 

Meijer en dhr.H. Kasteel. Mw. R. Greu-

pink wordt benoemd als reservelid. 

7. Bestuursverkiezing: mw. I.H. Brinkhuis 

treedt af. Zij stelt zich niet herkiesbaar. De 

voorzitter bedankt haar voor al het werk 

dat ze vanaf 2001 voor de vereniging heeft 

gedaan. Ze ontvangt  een cadeaubon en 

bloemen. Er is op dit moment nog geen 

nieuwe kandidaat. Het bestuur is in ge-

sprek met enkele personen. 

 

8. Werkgroep archeologie. Het jaarverslag 

wordt onder dankzegging aan de secretaris 

Henk Meulenveld goedgekeurd. 

 

9. Rondvraag: Ap Schepers en Henk Meu-

lenveld stellen een vraag over de financiën. 

Deze wordt door de penningmeester be-

antwoord. 

Er wordt nog een PC aangeboden. We 

hebben er inmiddels al twee ontvangen, 

waarvoor dank. 

Na de pauze vertelt Arie Ribbers over „De 

petten van Arie‟. 

 

 

Voor akkoord:   D.C. Weenk,  voorzitter 

       L.W. Besselink, secretaris 

 

 

 

Jaarverslag 2008 secretaris  

 

Bestuur. 

Op de algemene jaarvergadering d.d. 12 

maart 2008 is mw. I.H. Brinkhuis tussen-

tijds afgetreden. Door het bestuur is als 

nieuw bestuurslid voorgedragen mw. Ina 

Hummelink-Klein Brinke. 

Het bestuur vergaderde 6 keer en hield  

nog een aantal commissie bijeenkomsten. 

 

 

Activiteiten. 

Zoals gebruikelijk was het winterpro-

gramma  prima verzorgd door mw. Jannie 

Schepers-Abbink en mw. Ina Hummelink-

Klein Brinke. In totaal zijn er 6 avonden 

gehouden. 

Diverse sprekers hebben ons interessante 

avonden bezorgd met dia voorstellingen. 

De opkomst was steeds zeer goed. Alle 

avonden werden gehouden bij De Luifel. 

Bij voldoende belangstelling wordt er  een 

reis georganiseerd naar het „Land van 

Maas en Waal‟ onder leiding van dhr. J. 

Berends. Dames bedankt voor jullie werk. 

Verder waren we  aanwezig op de braderie 

en de Reurlse winterdag. 

 

Tijdschrift “Onder d‟n Kroezeboom”. 

Ons kwartaal tijdschrift was onder leiding 

van dhr. Jan Oonk en met de andere redac-

tieleden Jan Glijnis en Lou Banda  prima 

verzorgd. 

In 2009 krijgt ons tijdschrift een nieuwe 

lay-out ter gelegenheid van ons 25-jarig 

jubileum. 

Redactie bedankt voor het vele werk. 

 

Landbouwwerktuigen. 

Als  coördinator is Henk Meulenveld Sr. 

opgevolgd door Henk Klein Brinke. 

De commissie is elk dinsdag aanwezig 

voor werkzaamheden aan de landbouw-

werktuigen in de kas van Bert en Anny van 

der Meer. 

 

Leden 

Op 31 december 2008 waren er 460 leden 

ingeschreven.  

Helaas zijn ons ook dit seizoen  leden ont-

vallen door overlijden. Allen blijven in 

onze herinnering. 

 

Boeken, dvd‟s en video‟s. 

 

Onze artikelen worden regelmatig op alle 

bijeenkomsten verkocht. We zorgen voor 

voldoende voorraad voor zover dat moge-

lijk is. Het boek Ruurlo van 1900 tot Ber-

kelland  is nog steeds zeer veel gevraagd. 



 
6 

Onze website www.oldreurle.nl heeft vele 

bezoekers getrokken uit alle delen van de 

wereld. Ook dit seizoen heeft webmaster 

Jan Gotink de site geheel bijgewerkt en 

waar nodig aangepast. Inmiddels hebben 

we circa 60 adverteerders bereid gevonden 

te adverteren met hun naam en website 

zowel in ons tijdschrift als op de website. 

Allen heel erg bedankt. 

 

Archief. 

Ook dit seizoen zijn we  elke maandag-

avond  druk geweest om ons archief bij te 

werken. Het schiet aardig op en we hopen 

dat we in het komende jaar alles op orde 

hebben. 

Archeologische Werkgroep. 

De leden van deze werkgroep hebben  veel 

werk verzet. 

Voor informatie verwijs ik naar het jaar-

verslag elders in dit tijdschrift. 

 

25 jaar Historische Vereniging Old Reurle. 

In februari 2009 is het 25 jaar geleden dat 

een aantal mensen het initiatief nam om 

een historische vereniging op te richten. 

We zullen dit sober vieren door een foto-

tentoonstelling te houden in het Kulturhus . 

Een commissie bestaande uit Jannie Sche-

pers-Abbink , Bert Kettelerij en Dinant 

Weenk is druk bezig om dit alles voor te 

bereiden. 

 

Een grote wens van het bestuur blijft een 

eigen onderkomen. We zijn erg tevreden 

met de tijdelijke huisvesting van ons ar-

chief bij Univé maar we hopen toch dat er 

in 2009 wat meer duidelijkheid komt. 

 

Het was weer een goed seizoen. 

Dank aan allen die er aan hebben meege-

werkt. 

 

Ruurlo 11 maart 2009, 

L.W. Besselink , secretaris. 

 

Kopij 

 

Zoals u ziet heeft het uiterlijk van ons tijd-

schrift „Onder d‟n Kroezeboom‟ een stevi-

ge gedaantewisseling ondergaan. We heb-

ben het jubileum van Old Reurle aange-

grepen om het tijdschrift eens stevig „op te 

pimpen‟, zoals dat in modern jargon heet. 

De omslag is vernieuwd en dat geeft 

meteen een veel aantrekkelijker en profes-

sionelere uitstraling. Ons redactielid Lou 

Banda heeft daar samen met drukkerij 

Weevers veel tijd en energie in gestoken. 

De advertenties hebben plaatsgemaakt 

voor een overzicht van sponsoren in het 

hart van het tijdschrift (u kunt ze ook vin-

den op de website van Old Reurle, met 

doorklik mogelijkheden). Daardoor is 

ruimte ontstaan om het aantal redactionele 

pagina‟s uit te breiden van 14 naar 16, 

zodat we inhoudelijk ook wat meer te bie-

den hebben. 

Waar nog aan wordt gewerkt is een verbe-

terde opmaak van de artikelen zelf, zodat 

een en ander plezieriger leesbaar wordt. 

Het oog wil ten slotte ook wat. Intussen 

hebben we al wel de lettergrootte een tand-

je opgevoerd, zodat de leesbaarheid op dat 

punt al iets verbeterd moet zijn. Bij dat 

alles streven we naar een zo gedegen mo-

gelijke inhoud met een afwisselend karak-

ter. We horen graag van u of we daarin 

slagen. We houden ons aanbevolen voor 

uw al dan niet kritische opmerkingen rond 

het tijdschrift. 

 

De sluitingsdatum betreffende kopij voor 

de eerstvolgende Onder d‟n Kroezeboom is 

 

15 april 2009.  

 

Voor de redactieadressen kunt u terecht in 

de colofon achterin dit blad. 
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25 jaar Old Reurle - Hoe het groeide 
 

Is het ú misschien ook opgevallen? Iedere keer na ontvangst van de nieuw uitge-

komen Kroezeboom kijk ik eerst even op pagina 1 onder ‘Ledenmutaties’, en: 

jawel hoor! Ook ditmaal zijn er weer nieuwe leden bijgekomen! Dit is niet iets 

van de laatste tijd; al vijfentwintig jaar groeit het ledental gestadig. Als je in een 

grafiek die groeicijfers uitzet tegen de tijd krijg je een lijn te zien die onafgebro-

ken schuin naar boven loopt. Die groeikracht in onze vereniging is opmerkelijk 

en bestond zelfs al voordat Old Reurle in 1984 feitelijk was opgericht. 
 

Herman Post 

 

Dit alles is terug te vinden in het oude en 

goed bewaarde archief van de vereniging. 

Zo blijkt uit de verslaglegging van bijeen-

komsten dat in 1983 in Ruurlo een groep 

enthousiaste lieden zich bezig hield met de 

vorming van een „historische kring‟. Daar-

in maakten zich verdienstelijk, om maar 

enkelen te noemen, mevrouw Florijn-

Ridderhof en de heren Bloemendal, Van 

Bremen, Oonk, Toevank en Wieggers. Ook 

werden ideeën en plannen genoteerd die 

onder andere het veldnamenonderzoek 

betroffen. Een aantal notities uit dat jaar 

geeft blijk van een sterke betrokkenheid 

van de genoemde personen met Ruurlo's 

verleden. Dat was niet alleen maar lucht-

fietserij; er werd ook beraadslaagd over 

een degelijke verenigingsstructuur. „Als we 

nu eens‟ – (zo was de gedachtegang) – 

„vijfentwintig leden bij elkaar konden krij-

gen tegen een lidmaatschap van 15 gulden, 

dan moet dat genoeg zijn om als vereni-

ging te beginnen met negen bijeenkomsten 

per jaar in De Luifel‟. Als resultaat van dit 

overleg kon op 9 november 1983 een voor-

lopig bestuur worden gevormd door J. 

Oonk (voorzitter), H. Wieggers, (secreta-

ris), A.Th. Bloemendal (penningmeester) 

en D. ten Arve en C. de Jong als leden. 

 

Doelgericht en vol vertrouwen, zo zou je 

dit bestuur kunnen karakteriseren. Dit eer-

ste bleek al uit een toegelicht verzoek om 

geldelijke bijstand, gericht aan de (toen 

nog) vier in Ruurlo gevestigde banken. De 

respons was weinig hoopgevend: de Am-

robank en de Bondsspaarbank lieten de 

brief onbeantwoord, de N.M.B. wees het 

verzoek af. Maar moed werd geput uit het 

antwoord van de Rabobank, die 100 gulden 

subsidie toezegde! Inmiddels waren ook de 

statuten notarieel vastgesteld; het bestuur 

voelde zich nu sterk genoeg om de Histori-

sche Vereniging Old Reurle officieel op te 

richten; dit gebeurde op 15 februari 1984, 

in een openbare vergadering in De Luifel. 

In het definitieve bestuur hebben Wieggers 

(hij vertrekt vanwege studie naar Deventer) 

en Bloemendal (hij krijgt een functie als 

archivaris elders in den lande) plaats ge-

maakt voor respectievelijk G. Waanders en 

B. van Bremen. 

 

Negenentwintig 

Voorzitter Jan Oonk, die een belangrijke 

rol had gespeeld in de vele voorbereidin-

gen, zorgde ook voor publiciteit via de 

pers. Dit bleef niet zonder resultaat. Zo 

vestigt het Achterhoeks Nieuws van 12 

april in een opvallend artikel de aandacht 

op Old Reurle en haar activiteiten. Hierin 

wordt onder meer de penningmeester Arent 

Bloemendal geciteerd: ‘Qua omvang moet 

de vereniging kunnen uitgroeien tot een 

man of honderd, ja, dat moet kunnen‟. Ook 

uitte hij de wens dat Old Reurle in de na-

bije toekomst een eigen orgaan zou krij-

gen. Deze hartenkreten bleven niet zonder 

uitwerking, zoals we zullen zien. 

Bij de oprichtingsvergadering werd al een 

lijst van negenentwintig leden gepresen-

teerd. Dit aantal groeide snel: het archief 
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bevat meerdere, veelal vluchtig geschreven 

ongedateerde lijstjes van aanvullingen met 

nieuwe namen. Het ledental was in sep-

tember 1984 eenenzestig en overschreed de 

honderd in 1988. Deze voortgang werd 

zeker bevorderd door de uitgave van een 

echte Ruurlose Verjaardagskalender, door 

eigen leden samengesteld en die met goed-

keuring door het gemeentebestuur van 

Ruurlo langs de huizen mocht worden ver-

kocht. De gemeente was ons toch al ter 

wille met een „startsubsidie‟ van tweehon-

derd gulden direct na de oprichting; kort 

daarna stemde de gemeenteraad in met een 

„aanmoediging‟ van fl. 250,-. Ook werd in 

de archiefkelder van het gemeentehuis ons 

een kamertje voor de woensdagochtenden 

ter beschikking gesteld. 

 

 

 

Een foto van het allereerste bestuur van Old 

Reurle is in de archieven niet (meer) te vin-

den. De oudste opname dateert van 13 maart 

1985, een jaar na de oprichting. Het bestuur 

bestaat dan uit (v.l.n.r.) C.Z. de Jong, F. 

Toevank, B. van Bremen, J. Oonk en D. ten 

Arve. Geheel in stijl met de juist dan ver-

schenen eerste uitgave van ons tijdschrift is 

de foto gemaakt met de Kroezeboom aan de 

Borculoseweg op de achtergrond. De foto is 

gemaakt door Henk Braakhekke voor de 

GOC 

 

Kroezeboom 

Dit alles werkte mee met de opgang van 

Old Reurle. Wat ook hielp was de welwil-

lendheid waarmee de streekbladen, daartoe 

aangezocht door het bestuur, in hun ko-

lommen de aandacht vestigden op het be-

staan van de nieuwe vereniging. Had het 

Achterhoeks Nieuws zich eerder al lovend 

uitgelaten, later werd Old Reurle ook door 

de G.O.C. in het nieuws gebracht met een 

wervend artikel waarin, onder meer, de 

agenda van de komende wintervergaderin-

gen. 

De bestuursleden hadden terecht ingezien 

dat goede publiciteit belangrijk is, vooral 

in het beginstadium. Zo waren zij van oor-

deel dat een zichzelf respecterende vereni-

ging niet zonder een eigen orgaan kan. 

Vruchtbaar overleg tussen de heren Ten 

Arve, Ivens, Oonk en Waanders mondde 

uit in de uitgave van de ons nu zo ver-

trouwde Kroezeboom. Maar ach! het aller-

eerste nummer, verschenen in het najaar 

van 1984, vertoonde nog alle tekenen van 

een aarzelend begin. De zes wat onbehol-

pen gestencilde pagina's maakten een dilet-

tanterige indruk. Het nummer twee echter, 

nog in datzelfde jaar, ziet er al veel beter 

uit; voortvarend worden daarin voor begin 

1985 twee avonden met een spreker be-

kendgemaakt; de ledenlijst blijkt gegroeid 

van 29 naar 32! Daarna gaat het snel. Er 

komt een omslag met het (nog oude) Kroe-

zeboom-embleem en onder de redactionele 



 

 

De volgende bedrijven en instellingen hebben door hun financiële 

bijdrage het mogelijk gemaakt dat wij ons kwartaalblad “Onder d‟n 

Kroezeboom” kunnen realiseren. Wij zijn hen daarvoor zeer 

erkentelijk. 

 

 

      Bestuur Old Reurle. 

 

 

 

 

Albert Bakker Video  Action Hairline Kapper 
 

www.abvideo.nl   0573 -453983 

 

 

Houtzagerij Agneta   ALEX Schoenmode 

www.vaags.nl 

www.vriendenvanagneta.nl  www.alexschoenmode.nl 

 

 

Altena Installatiebedrijf  Apotheek „t Rikkelder 

 

www.altena-ruurlo.nl   www.apotheekhetrikkelder.nl 

 

 

Arbor Markelo   Arink Architectenbureau 
 

www.arborboom.nl   0573 – 452823 

 

 

Assink Hout Rietmolen  BVipM    
0545 – 221300   JAN en Jenneke Roekevisch 

e-info@assinkhout.nl   www.bvipm.nl 

 

 

Borchvast  Deventer   Bronckhorst  High – Tech 

 

www.borchvast.nl   www.bronkhorst.com 

 

 

 

CTB  Automatisering  Decocom Computers Internetservice 

0573 – 459409   0573 – 454381 

www.ctbautomatisering.nl  www.decocom.nl 

 

 

 

 

http://www.abvideo.nl/
http://www.alexschoenmode.nl/
http://www.altena-ruurlo.nl/
http://www.apotheekhetrikkelder.nl/
http://www.arborboom.nl/
mailto:e-info@assinkhout.nl
http://www.bvipm.nl/
http://www.borchvast.nl/
http://www.bronkhorst.com/
http://www.ctbautomatisering.nl/
http://www.decocom.nl/


 

ECB  Bouwcenter   ETOS 

 

www.bouwcenter-ecb.nl  0573 – 451376 

 

 

Eijgenhuijsen  BV   Focus Fashion Kleding 
 

www.eijgenhuijsen.com  0573 – 453186 

 

 

Groot Jebbink    Hamergroep  Bouwbedrijf 
Bloemen en Planten 

0573 – 451407   www.hamergroep.nl  

 

 

Autobedrijf Harry Arendsen de Heikamp  Pannenkoekboerderij 

 

www.harriearendsen.nl  www.heikamp.nl 

 

 

Marinus J. Hesselink b.v.  HL Grafisch 

Zutphen     

www.hesselink.nl   0573 - 454237  

 

 

Hotel de Tuinkamer   ‟n Ibink 

     Boter en Kaasboerderij 

0573 – 452147   www.nibink.nl 

 

 

De Keizerskroon     Klein Kranenbarg 

Cafe / Restaurant   Bouwbedrijf 

0573 – 451416   0573 – 452014 

 

 

Kuenen Keurslager   KWS  Infra bv 

 

0573 – 451337   www.kws.nl 

 

 

Restaurant  de Luifel  Lievestro  BV  Software 

 

www.deluifel.nl   0573 – 438444 

 

 

Chinees Restaurant Lotus  Gebr. Lusink  Aannemingsbedrijf 

 

0573 – 453608   www.gebrlusink.nl 

 

 

http://www.bouwcenter-ecb.nl/
http://www.eijgenhuijsen.com/
http://www.harriearendsen.nl/
http://www.heikamp.nl/
http://www.hesselink.nl/
http://www.nibink.nl/
http://www.kws.nl/
http://www.deluifel.nl/
http://www.gebrlusink.nl/


 

 

Wim Masman Haarmode  Morsinkhof Lingerie 

 

0573 – 451465   0573 – 453070 

 

 

De Noaber    Martijn Nijenhuis 
Restaurant / Eetcafe   Verbouw en Onderhoud 

0573 – 451532   0573 – 491456 

 

 

Bakkerij Oude Wesselink  Ap van Oorspronk 
 

www.bakkerijoudewesselink.nl 0573 – 451824 

 

 

Peters  Bestratingen   Plusmarkt  Kogelman 

 

0573 – 452560   0573 – 453552 

 

 

Rabobank Graafschap-Noord Ruesink Autobedrijf 

 

0575 – 439805   www.ruesink.nl 

 

 

Salemink Media BV   Schot BV  Houthandel 

Zonnenberg    Houtwal 

0573 -452020    0573 -451695 

 

 

SNS Regio Bank   Supercoop Supermarkt 
Adm.en Adviesburo Schroer   

0573 – 451485   www.supercoop.nl 

 

 

Ribbers Bouwbedrijf  Smeelen Schildersbedrijf 

 

0573 – 451270   0573 -451425 

 

 

Spannevogel Woninginrichting Star Doolhof 

 

www.spannevogel.nl   www.doolhofruurlo.nl 

 

 

Stegeman Installatiebedrijf  SVEN Voor Ogen 

 

www.stegemanruurlo.nl  www.svenvoorogen.nl 

 

http://www.bakkerijoudewesselink.nl/
http://www.ruesink.nl/
http://www.supercoop.nl/
http://www.spannevogel.nl/
http://www.doolhofruurlo.nl/
http://www.stegemanruurlo.nl/
http://www.svenvoorogen.nl/


 

Camping  Tamaring   Tapperij   Cafe / Restaurant 
 

www.camping-tamaring.nl  0573 – 452148 

 

 

Tap, Tromp en van Hoff  Thoma Makelaars 

Notarissen Lochem 

www.tthnotarissen.nl   www.thoma.nl 

 

 

Toon van Zadelhoff   Weevers Drukkerij 
Fysiotherapie    Vorden 

0573 – 452076   www.weevers.nl 

 

 

Welkoop  Ruurlo   Wensink Landbouwmechanisatie 

 

www.welkoop.nl   www.wensink-ruurlo.nl 

 

 

Wesselink Makelaars  Herman Westerveld   

     Groente en Fruit 

0573 - 454027    Elke vrijdag op de markt Ruurlo 

 

    

Anny Cactus Oase  Univé Oost  

Oosterhave Makelaars 
www.catusoase.nl   www.unive.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.camping-tamaring.nl/
http://www.tthnotarissen.nl/
http://www.thoma.nl/
http://www.weevers.nl/
http://www.wensink-ruurlo.nl/
http://www.catusoase.nl/
http://www.unive.nl/
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leiding van Hans Tornij („lid no. 42‟ in 

1985) groeit het blad tot 12 bladzijden 

tekst vanaf het begin van 1986. Dit aantal 

is gehandhaafd tot op de dag van vandaag. 

Verblijdend was het aandeel van schrij-

vende leden dat al in het begin de inhoud 

van de Kroezeboom zozeer verlevendigde. 

Hans Tornij heeft in de vele jaren van zijn 

redacteurschap de inhoud van ons lijfblad 

steeds verder kunnen verbeteren.  

 Het drukwerk werd fraaier toen tenslotte 

een echte drukker de uitgave ging verzor-

gen. Mogelijk gaat nu bovendien een lang-

gekoesterde wens van Jan Oonk in vervul-

ling: een totale verandering van uiterlijk 

van d'n Kroezeboom. Dat zou een prachti-

ge start inluiden van de nu volgende kwart 

eeuw van Old Reurle's bestaan. Vol ver-

wachting zien wij uit naar het verschijnen 

van het eerste nummer van 2009!

 

 

=================================================================== 

 

 

Arbor neemt Kroezeboom onder handen 

Binnenkort gaat Arbor Boomverzorging in Markelo de Kroezeboom een op-

knapbeurt geven. De echte wel te verstaan, de mascotte van onze vereniging die 

nog steeds in meer of mindere glorie prijkt aan de Borculoseweg. Vandaar on-

derstaand persbericht dat Arbor ons toestuurde. 
 

Even voorstellen: Arbor Boomverzorging 

in Markelo, al meer dan vijfentwintig jaar 

een begrip als boomverzorger in met name 

Twente (Overijssel) en de Achterhoek 

(Gelderland). 

Het zelfherstellend vermogen van bomen 

en de wetenschap dat elke levensfase een 

specifieke benadering vereist, vormen een 

rode draad in onze aanpak. Wij beschikken 

over de kennis, ervaring, middelen en 

technieken die gedurende een bomenleven 

van (levens)belang kunnen zijn.  

Om niets aan het toeval over te laten wer-

ken we met gespecialiseerde, op het doel 

afgestemde en deels zelf ontwikkelde ma-

chines en apparaten. Wij zullen in de ko-

mende maand zorg dragen voor de veilig-

heidssnoei van de Kroeze Boom in Ruurlo. 

Deze boom is eigendom van de Stichting 

„Old Reurle‟ en wij zijn vereerd met het 

feit dat we uitgenodigd zijn om een bijdra-

ge te kunnen leveren aan de veiligheid van 

deze boom. Vaak wordt vergeten wat de 

onvervangbare waarde van dit soort bomen 

voor de mensheid en het algemene leefmi-

lieu is.  

Tot onze klantenkring behoren onder ande-

re Stichting Geldersche Kastelen, Stichting 

Twickel, particuliere landgoederen, Gel-

dersch Landschap, Stichting Overijssels 

Landschap, het rijk, gemeenten, provin-

cies, waterschappen en woningbouwcorpo-

raties. 

Voor meer informatie over onze diensten 

kunt u een kijkje nemen op onze website 

www.arborboom.nl. 

 

 

 

http://www.arborboom.nl/
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De eerste „Onder d‟n Kroezeboom‟: 

jaargang 1 no 1 (1985) 
 

Met de presentatie van de nieuwe ‘Kroezeboom’ blikken we nog even terug naar 

1985, toen (een jaar na de oprichting van ‘Old Reurle’) de eerste uitgave ver-

scheen. 
 

Zoals ook nu gebruikelijk is opent het blad 

met een „stukje‟ van de voorzitter. Daaruit 

citeren we het volgende stukje van de 

voorzitter: 

---Het is nu op de kop af een jaar geleden 

dat de historische vereniging „Old Reurle‟ 

van start ging. Ondanks haar prille jeugd 

heeft ze toch al de nodige activiteiten ont-

plooid. Het „veldnamen‟-onderzoek is 

hiervan al een heel goed voorbeeld. Een 

ander voorbeeld is de speciale aandacht 

voor de „Katerhorst‟, waar eens in vroeger 

tijden aan de grens met het Eibergse een 

kapelletje heeft gestaan. Als alles mee zit 

zullen hier in het najaar in samenwerking 

met onze historische collega‟s uit Zieuwent 

opgravingen worden gestart. Ook aan de  

officiële opening van Huize Ruurlo als 

gemeentehuis zullen we nog op gepaste 

wijze ons steentje bijdragen. Daarover 

hoort u later nog meer. Een logisch vervolg 

op een en ander is dan een eigen tijdschrift. 

Dit leent zich immers bij uitstek voor een 

presentatie naar buiten toe.  

 

Verder op verklaart hij waarom de naam 

„Onder d‟n Kroezeboom‟ is gekozen: de 

bekende kroezeboom was immers volgens 

de overlevering de plaats waar de Ruurlose 

mensen in oude tijden bijeenkwamen en 

vergaderden en waar verhalen en nieuwtjes 

werden uitgewisseld. 

 

Het toenmalig bestuur:  

voorzitter  D.J.H. Oonk 

secretaris  G.W. Waanders 

penningmeester  A.J. v. Bremen 

lid  D. ten Arve 

lid  C.Z. de Jong 

 

De bijeenkomsten worden in principe ge-

houden op iedere tweede woensdag van de  

maand in de Luifel. De volgende sprekers 

worden aangekondigd voor de eerstko-

mende maanden in 1985: 

--19 sept. De heer Toevank onderwerp 

„Veldnamen-onderzoek‟. 

--10 okt de heer v. Roekel met diaserie 

„Leven in de Achterhoek‟ 

--14 nov de heer Grootjan onderwerp 

„Achterhoekse folklore‟ 

 

De ledenlijst vermeldt 29 namen.  

 

Het eerste nummer bevat een interessant 

artikel van Dr. W.Albers te Nuenen over 

Ruurlose brouwers in de zeventiende 

eeuw. 
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De Gelderse pest 
 

Iedereen heeft wel eens gehoord of gelezen over de ‘Zwarte Dood’, de pest die 

in de Middeleeuwen en ook nog daarna bij tijd en wijle dood en verderf zaaide 

in grote delen van Europa. Dat deze ziekte niet voorbij ging aan Ruurlo daarvan 

vond Willem Elschot direct en persoonlijk bewijs in de archieven. Nog in 1636 

blijkt de pest in Ruurlo slachtoffers te hebben gemaakt in de persoon van de 

brouwer Bartholdt van Orssoij en zijn vrouw. Hun zoontje bleef achter als wees. 

Willem Elschot 

In het najaar van 2008 werd een prachtig 

boek, „Arnhem tot 1700‟
 1

, uitgegeven door 

een grote groep auteurs, waarvan er ver-

schillende werkzaam zijn op het Gelders 

Archief. Op pagina 192 daarvan wordt 

melding gemaakt van de pest, die tussen 

1550 en 1640 de stad Arnhem verschillen-

de malen heeft getroffen. Vooral tussen 

1636 en 1638 was het raak in heel Gelder-

land, zodat die epidemie de naam kreeg 

van de Gelderse pest. 

Het klinkt bizar, maar als die niet geheerst 

had, was de volgende inventaris niet door 

de landschrijver van het Drostambt Zutp-

hen opgeschreven. Het dorp Ruurlo bleef 

in het jaar1636 en daarna namelijk niet 

gespaard van de dodelijke ziekte, getuige 

een „Inventarius ende staat der nagelatener 

guederen sampt schult ende onschuldt van 

zall. Bartholdt van Orssoij ende Willemken 

tho Vente gewesene eheluijden over de 

jahren 1636, 1637, 1638 ende 1639.‟
2
  Dit 

document van meer dan 80 beschreven 

folio‟s, dat bij vluchtig doorlezen de naam 

van een van mijn voorouders Jan to Els-

chate opleverde, kwam weer in herinne-

ring, omdat er sprake was van enkele ge-

vallen van pest. De vertaling ervan vroeg 

behoorlijk wat tijd, maar ik kan u nu iets 

vertellen over enkele gevolgen van de pest 

in Ruurlo. Het stuk levert een grote hoe-

                                                           
1
 Arnhem tot 1700, uitgeverij Matrijs te Utrecht, 

2008, ISBN 978 90 5345 356 8 
2
 Gelders Archief, 0217-754, Stukken betreffende 

boedels 1599-1773 

veelheid gegevens op aan personen, feiten 

en goederen. 

 

Over Orssoij/Orsouw 

Over deze familie komen we te weten dat 

Bartholdt van Orssoij op 15 augustus 1636 

aan de pest te Ruurlo gestorven is, dat hij 

nog dezelfde dag begraven is en dat zijn 

vrouw Willemken tho Vente enige dagen 

daarvoor hetzelfde lot al had moeten on-

dergaan. Zij laten een onmundig kind na , 

hun zoontje Willem van Orssoij. Dit staat 

te lezen in de twee onderstaande stukjes 

tekst die in het origineel niet op dezelfde 

bladzijde staan en daarom ook niet tegelijk 

konden worden afgedrukt. Over deze Wil-

lem worden als momber (lees: voogd) aan-

gesteld Lubbert Arentz to Vente, de broer 

van Willems moeder, en de pastoor van 

Ruurlo, Matthaeus Caesarius. Onder pas-

toor moeten we hier verstaan de hervormde 

predikant, want de weinige katholieken 

hadden geen herder meer en moesten hun 

heil ergens anders zoeken. 

 

Bartholdt van Orssoij bezat een huis en hof 

met een brouwhuisje en een brouwketel 

met toebehoren, die hij waarschijnlijk ge-

erfd had van zijn vader Willem. Zijn huis 

was waarschijnlijk tevens een herberg die, 

volgens de gegevens uit De geschiedenis 

van Ruurlo in woord en beeld van Frits 

Toevank, buiten het dorp lag aan het begin 

van de Vosheuvelweg, iets ten oosten van 

de rotonde op de Groenloseweg en de 

Rondweg Oost. Ik heb overigens sterk de 
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indruk dat de vroegere weg naar Groenlo 

langs de kroeg van de Orssoij liep. Mis-

schien dat iemand anders hierover meer 

informatie kan verschaffen. Er bestaat een 

kaart van de Gemeentewerken Ruurlo geti-

teld „gedeelte ruurlo anno 1680‟ met nr. 

72-4, d.d. 15-02-‟82, waarop te zien is dat 

de Orsouw, nummer 14 op die kaart, lijkt 

te liggen op de splitsing van de vroegere 

Vosheuvelweg en de Kooiersdijk. Een van 

deze twee wegen moet vroeger de weg 

naar Groenlo zijn geweest.  

 

 
 

Wat gebeurt er met het weeskind Willem? 

Dat was tijdens de ziekte van zijn ouders al 

ondergebracht bij de pestenwaerster van de 

Orssoij, Webbe Schlims, een soort wijkver-

pleegster zou je zeggen, die waarschijnlijk 

verstand had van kruiden, waarvan men in 

die tijd meende dat ze hielpen tegen de 

pest. Maar er was geen kruid gewassen 

tegen deze bacteriële infectie, overgebracht 

door de rattenvlo. Het was met de hygiëne 

bedroevend gesteld: geen riolering en het 

drinkwater was van slechte kwaliteit. Bier 

was de volksdrank en werd in grote hoe-

veelheden genuttigd, ook door de zieken, 

blijkens de rekeningen die in dit archief-

stuk mede zijn overgeleverd.  

Toen op 14 oktober 1636 de meeste roe-

rende goederen van Willems ouderlijke 

huis waren verkocht, hoefde hij niet langer 

bij de pestenwaerster te blijven en werd hij 

ondergebracht bij Wendele van Orssoij, 

een zuster van Bartholdt, die met Willem 

Luessingh was getrouwd. Zij ontving voor 

één jaar verzorging van Willem 25 daler 

uit de kas van de diakonie, beheerd door 

o.a. de pastoor Mattheus Caesarius en de 

kerkmeesters, van wie Berent ten Elschate 

er een was. Een gedeelte van die kas be-

stond uit gelden bestemd voor armen en 

wezen, geld dat afkomstig was uit 

opbrengsten van bezittingen van de kerk 

van Ruurlo, schenkingen bij overlijden van 

personen en een verplicht percentage van 

de koopsom van verkochte goederen bij 

openbare verkoop. 

Lang heeft het weeskind niet op het Lues-

sing kunnen blijven, want eerst sterft zijn 

oom Willem Luessingh en in november 

1637 overlijdt zijn vrouw Wendele van 

Orssoij. Opnieuw heeft waarschijnlijk de 

pest toegeslagen en moet er een ander 

kosthuis voor de kleine Willem worden 

gezocht. Lubbert to Vente biedt zich aan 

en op 29 december 1637 wordt het kind in 

tegenwoordigheid van Rutger van Eijber-

gen, Warner Franken, Garrijdt van Bilder-

beeck
3
 en anderen voor een jaar aan Lub-

bert uitbesteed om het „in kost en drank, 

gerack ende waeringe te verplegen‟ vanaf 

1 januari 1638. Evenals Wendele krijgt hij 

hiervoor 25 daler. Dat gebeurt ook voor het 

jaar 1639, 1640 en 1641.  

Maar met die betaling voor 1641 is wel iets 

bijzonders aan de hand, want die kan Lub-

bert to Vente niet meer onvangen hebben, 

omdat hij op 5 februari 1640 zelf overleden 

is. Die 25 daler zijn uitgekeerd aan Jan to 

Elschot,  sinds de 17de augustus 1640 de 

nieuwe man van de weduwe van Lubbert, 

Berentien Willems van Delden. Deze laat-

ste gegevens komen uit een volgende bun-

del papieren uit hetzelfde archiefstuk
4
 :‟Uit 

de boedel van Lubbert Arentz to Venthe, 

1652‟. Hieruit hoop ik u later nog veel 

meer te vertellen, als we het gaan hebben 

over de familie To Vente. 

Worden er nog familieleden van Bartholdt 

van Orssoij genoemd? In ieder geval heeft 

hij nog twee zussen. De ene is genaamd 

Garrijdjen van Orssoij, van wie hij de 

cavenstede „t Conschoor gepacht had, dat 

een eind verder aan de weg naar Groenlo 

lag. De andere is Jasper van Orssoij, die 

                                                           
3
 waarschijnlijk leden van de diaconie die zich met 

de armenzorg bezighielden 
4
 GA 0217-754, Stukken betreffende boedels, 1599-

1773 
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met ene ter Haar gehuwd was en van wie 

hij de Pasmanskamp gepacht had. Ook zij 

overlijdt in 1636. Blijkbaar heeft hij geen 

andere broers of zussen, want het weeskind 

Willem wordt na de dood van Wendele van 

Orssoij ondergebracht bij Lubbert to Vente 

en niet bij een familielid van vader Bart-

holdts kant. 
 

 
 

De zwarte dood ofwel de builenpest, zoals afgebeeld in een Duitse bijbel van 1411, 

met dank aan Wikipedia 

 

Wat gebeurde er ondertussen op de Ors-

soij? Het huis staat leeg tot 3 april 1637, 

als Geerdt ten Damvelde en zijn huisvrouw 

Aeltjen Berends het gaan pachten met de 

hof en het te verbouwen land erbij. Blijk-

baar gebruikt hij de schuur bij het huis niet, 

want die wordt op 11 augustus 1637 ge-

kocht door Alardt Ericks to Vente, een 

broer van Lubbert, voor 80 gulden. Bier 

brouwt Geerdt ook niet, aangezien Lubbert 

to Vente de brouwketel met het gereed-

schap en de bonen
5
 al op 31 juli van dat 

jaar gekocht had. Dit verklaart waarschijn-

lijk het feit dat later op De Vente sprake is 

van een brouwketel. Bovendien betekent 

dit vermoedelijk ook het einde van de her-

berg De Orssoij. 

Of toch niet, want Frits Toevank vermeldt 

bij De Orsouw dat die in 1650 bewoond 

wordt door Willem van Orsouw, brouwer. 

Dan moet Bartholdts zoon een nieuwe 

brouwketel gekocht hebben, waarvoor hij 

                                                           
5
 waarvoor deze dienden is mij niet duidelijk 

in de verponding van dat jaar wordt aange-

slagen. 

Een andere kwestie die nog moet worden 

opgelost is het feit dat op 29 maart 1640 

ten huize van de brouwer Stoffer Benssingh 

3 kannen bier worden genuttigd. Deze 

Stoffer vinden we in de gegevens van Frits 

Toevank terug op de Orsouw in het jaar 

1668. Zou hij twee kroegen hebben gehad? 

Of heeft hij zijn oorspronkelijke herberg 

aan zijn schoonzoon Hendrick Egberts 

Hogelocht overgedaan?
6
 

 

Tot slot zij nog vermeld dat Bartholdt van 

Orssoij nog een knecht heeft gehad, Lub-

bert Wessels, en een dienstmeid Elsken, 

aan wie nog loon moet worden uitgekeerd. 

Er worden nog veel meer personen ge-

noemd die aandacht verdienen. Een vol-

gende keer hoop ik u iets meer te vertellen 

over de familie To Vente. 

                                                           
6
 Achterhoekse brouwers in de zeventiende eeuw, 

door dr. W. Albers 
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  Zoekplaatje uit ‟t Broek 

 

 
 

Buurtvereniging ’t Broek en Omstreken viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. We hopen daar 

in het volgend nummer van ‘Onder d’n Kroezeboom’ nog even wat uitgebreider stil te staan. 

In dit nummer alvast een voorproefje in de vorm van een zoekplaatje waarvoor we uw hulp 

inroepen. De foto dateert uit een van de eerste jaren van het bestaan van de buurtvereniging 

en betreft een uitstapje naar Schiphol. Als u een of meerdere mensen op deze foto kent of her-

kent laat het ons dan weten. 

 

Buurtvereniging ’t Broek opent haar jubileumjaar op 19 april in zaal Mentink, dan is er 

Frühschoppen met medewerking van de Edelweiss Kapel uit Gelselaar. Op 4 juli is er een 

speciale Kindermiddag en op 4 september is er een feestavond onder het motto ‘terug in de 

tijd’. De jubileumreceptie is op 5 september, maar daar hoort u ongetwijfeld allemaal nog 

meer van. 
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Tot geluk geboren – 50 jaar „t Nut 

 

Het departement Ruurlo van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen vierde op 

6 oktober 2008 zijn 50- jarig jubileum. Het riep bij ons redactielid Jan Glijnis 

oude herinneringen op en hij dook nog eens in de boekenkast. 
 

Jan Glijnis 

 

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum 

gaf de voorzitter een overzicht van de acti-

viteiten van het Ruurlose Nut. Daarnaast 

besteedde hij ook aandacht aan de  beteke-

nis van de landelijke Maatschappij tot Nut 

van ‟t Algemeen die in 1784 werd opge-

richt door Jan Nieuwenhuyzen. De belang-

rijkste doelstellingen waren de „volksont-

wikkeling‟, wat wij tegenwoordig volwas-

seneneducatie noemen en als tweede de 

verbetering van en de verruiming van de 

onderwijsmogelijkheden. ( De leerplicht 

werd pas in 1900 ingevoerd ).  

Dat bracht mij in herinnering dat ik een 

boekje bezit uit 1927 dat als voorbeeld kan 

dienen voor het streven naar „volksontwik-

keling‟. Het boekje is getiteld „Tot geluk 

geboren‟. Het geeft adviezen over de „op-

voeding van het kind van de geboorte tot 

den schoolleeftijd‟. Het eerste wat opvalt is 

de afbeelding op de titelpagina. Die af-

beelding weerspiegelt de kunststijl van die 

tijd die wel wordt aangeduid als „art-deco‟ 

( decoratieve kunst ). In de afbeelding zijn 

het kindje en de feeën ingebed in –

vermoedelijk-- lotusbladeren. Deze kunst-

stijl werd ondermeer toegepast bij luxere 

gebruiksvoorwerpen en in de architectuur. 

Verder is de schrijfstijl van die tijd interes-

sant. Zo wordt consequent het woord gij 

gebruikt, zoals bijvoorbeeld „gij waart 

misschien boos‟. Ook is het hier en daar 

wat wijdlopig. 

De inhoud geeft een kijkje in de behandel-

de onderwerpen. In die tijd kan dit boekje 

ongetwijfeld zijn nut gehad hebben. Vijftig 

jaar later schreef  Dr.Spock –los van het 

Nut-- een moderner visie over dit onder-

werp, die op zijn beurt ook alweer achter-

haald is. 
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