
De Kloas                             O.35
Tolhutterweg 19

Algemeen:
De boerderij “de Klaas”, zoals ze nu heet, ligt aan
de Tolhutterweg en voert het huisnummer 19. Dat
de boerderij al  heel oud is blijkt uit een kaart van
1640 waarop ze voorkomt onder de naam Bloem-
haus Maat. Later Bleumkes Maat of Bleumink
Maat. Nog later werd dit “Klaoshutte” en nu is de
boerderijnaam “de Klaos”. De naam Klaoshutte
geeft aan dat  het een klein bouwsel is geweest en
zeker als loshoes ingedeeld moet zijn geweest. De
boerderij werd in 1883  afgebroken en herbouwd in
zijn huidige vorm. In de voorgevel kwam een steen met als opschrift “de Klaas 1883". Waaraan
deze boerderij zijn naam ontleent weten we niet. Wat opvalt is dat de voorgevel met kozijnen en
rollagen boven de kozijnen, gelijk is aan de eveneens in 1883 herbouwde boerderij Schuttenstede.
In tegenstelling met de grotere boerderijen zijn de zijgevel van voor - en achterhuis van gelijke
hoogte (ca. 1.90 m). De woning bevat een woonkeuken met aan weerszijden een kamertje waarin
twee bedsteden. De laatste is er eerst omstreek 1960 uitgebroken. In het achterhuis is plaats voor
een zes tal melkkoeien en enkele pinken of kalveren. De stal is een potstal. Naast de potstal is het
huuske. Aan de andere kant van de deel is een paardestal, enkele varkenshokken en een waskamer
waar ook het melkgerei wordt schoongemaakt. In deze ruimte werd ook de melk bewaard en
gekarnd. Om de melk tegen zuur worden te beschermen hing men ze zomers wel in de put. Van
het gebintwerk is niets meer te zien. Het achterhuis is geheel als woning ingericht. De einddeur
is dicht gemetseld, hier  is alleen nog een normale buitendeur. Wel zijn er nog de consoles waarin
de duimen verankerd waren van de deuren in de achtergevel. Evenals bij de andere boerderijen
zijn ook deze van Bentheimer zandsteen. De dorpels onder de voorgevelramen zijn gepleisterd,
maar afgewerkt als natuursteen. Vermoederlijk dateert de schuur uit omstreeks 1927. In dat jaar
wordt er namelijk een bijgebouw bij de boerderij gezet. In de twintiger jaren wordt de potstal
vervangen door een grupstal. Ook komt er omstreeks 1928 elektriciteit in de woning. Om de gier
op te vangen en op te  slaan komt er, gelijk met de grupstal een gierkelder. De wc komt aan de
andere kant naast het washok. De paardestal vervalt, hiervoor in de plaats komt een varkenshok.
In 1953 wordt in het achterhuis een woonkeuken gebouwd.
Bouw:
1883 sloop, herbouw
1953 verbouw woning
1959 bouw wagenschuur
Eigenaren:
1810 Berend Hakken
1855 Willem Hakken, boerwerker
1873 Mr. Willem baron van Heeckeren van Kell, Angerlo
1918 Mr. Alexander baron van Heeckeren van Kell,
later Robert baron van Heeckeren van  Kell
1949 Renira Sophie Louise Rodolphine barones van Heeckeren van Kell,
de Steeg en Renira Christina Grafin van Aldenburg  Bentinck,
 wed. van Mr. Alexander baron van Heeckeren van Kell
1954 Gerhard Nijland, landbouwer



Bewoners getrouwd 1792 van B.30
Hendrik     Dijkman z.v. Wijlen Hendrik met vrouw
Jenneken    Bluemink    geb.1752 Ruurlo van I.5
Albert      Dijkman     geb.1789 Ruurlo naar O.28 1815
Hendrik en Jenneken vertrekken naar O.28 in 1815

nieuwe bewoners van N.2 in 1819
Berend     Hakken      geb.1780 Ruurlo met vrouw
Anneken    ten Arve    geb.1794 Ruurlo
 kinderen
Berend     Hakken      geb.1818 Ruurlo
Willem     Hakken      geb.1820 Ruurlo
Jan        Hakken      geb.1823 Ruurlo
Manus      Hakken      geb.1827 Ruurlo naar N.7
Hendrik J  Hakken      geb.1830 Ruurlo overl.
Hendrika W Hakken      geb.1834 Ruurlo
Hendrik J  Hakken      geb.1835 Ruurlo overl. 1875
vader Berend overl.in 1857, moeder Anneken in 1867
zoon Willem Tr.in 1853 met
Grietjen   Dimmendaal  geb.1828 Hengelo van Borculo
Jan        Hakken      geb.1855 Ruurlo naar N Amerika 1872
vader Willem overl.in 1857, Grietjen hertr.1858 met
Toon     te Veldhuis   geb.1830 Ruurlo van O.36
 kinderen
Jan W    te Veldhuis   geb.1859 Ruurlo
Grada    te Veldhuis   geb.1861 Ruurlo
Harmina  te Veldhuis   geb.1865 Ruurlo
Arend J  te Veldhuis   geb.1868 Ruurlo
Fam. vertrekt in 1872 naar N Amerika

nieuwe bewoners van O.17
Willem     Nijland     geb.1830 Ruurlo met vrouw
Garritdina J Dekkers   geb.1846 Ruurlo van A.8
 kinderen
Gerhard    Nijland     geb.1872 Ruurlo
Jenneken   Nijland     geb.1875 Ruurlo
dochter Jenneken Tr. in 1904 met
Herman    te Veldhuis  geb.1882 Ruurlo van O.32
Willem G  te Veldhuis  geb.1905 Ruurlo
zij vertrekken in 1905 naar P.10
vader Willem overl. in 1925, moeder Garritdina in 1909
zoon Gerhard Tr.met
Stientjen   Nijland    geb.1879 Ruurlo van N.8
Garritdina  Nijland    geb.1912 Ruurlo


