Schutteboer
O.5
Zelhemseweg 9
Algemeen:
2I juni 1777 hadden Garrit Wassink en zijn
vrouw Hendrina Schutte hun pachtschulden zo
hoog laten oplopen (vijfhonderd gulden) dat zij
bij akte van 29 juli 1777 moesten besluiten al
hun roerende goederen bestaande uit linnen, wol,
levende have en gewas over te dragen aan de
schuldeiser, het St. Antonie Kleine Broederschap
te Zutphen. (Bron RA 823 29 juli 1777). Zij
deden dit op vrijwillige basis om zo in ieder
geval de proceskosten te ontlopen. Maar ook de pachter van de landsbelastingen had sinds 1775
de jaarlijkse belasting, groot zes en twintig gulden, niet meer ontvangen. Zijn vordering bedroeg
inmiddels 75 gulden en 14 stuivers. Op woensdag 6 augustus 1777 bracht de onderrichter, Berent
Hekman, bij Schutteboer het slechte nieuws dat de richter op verzoek van de pachter van de
landsbelastingen besloten had al hun bezitten publiekelijk te verkopen. De zondag daaropvolgend
werd de verkoop afgekondig in de kerk. De executieverkoop zou plaats vinden op Schutteboer
op de eerstevolgende donderdag (14 augustus 1777) om 10 uur ‘s morgens. (Bron RA 823 2 aug.
1777). Het St. Antonie Kleine Broederschap wist echter met bovengenoemde akte van 29 juli
1777, waarbij Garrit reeds al zijn bezitten aan de Broederschap had overgedragen, bij de richter
aan te tonen dat de beslaglegging door de pachter van de landsbelastingen een onrechtmatige daad
was. (Bron RA 823 11 aug. 1777). De executieverkoop heeft dus waarschijnlijk nooit
plaatsgevonden, maar dat maakte weinig meer uit voor Garrit en Hendrina. Totaal berooid
verlieten zij in 1777 de boerderij. Als nieuwe pachtboer komt Harmen Sieverink met zijn vrouw
Willemina Meulenkamp op Schuttenboer. Eigenaar van de gehele inboedel was zijn inwonende
en meewerkende schoonvader Teunis Meulenkamp, die onder voorwaarde van levenslange
verzorging voor zowel hemzelf als zijn vrouw Elizabeth, het eigendom in 1790 overdeed aan zijn
dochter en schoonzoon.
Waar de naam Schuttenstede vandaan komt weten we niet. Het zal waarschijnlijk wel iets met
schutten of bewaken van doen hebben. De naam Schutteboer of Schuttenstede komen we voor
het eerst tegen in 1795 op de lijst van huizen in Rot 12, genaamd Veldhoek. (!!! zoeken in boek
van R. Wartena: St. Antonie Kl. Broederschap !!!)
In de nacht van 4 op 5 december 1826 brandt de boerderij af. Zoals later bleek was de brand
aangestoken door een boerenknecht, vermoedelijk wegens een versmade liefde voor de dochter
van de bewoner Harmen Sieverink. Procesverbaal van de brand (G.A.1826 183-227 Kopieboek
n.5 Dec. 1826)
De boerderij werd na de brand op dezelfde plaats herbouwd, ook nu nog als een “los hoes” met
wanden van hout of wand en een dak van stro of riet. In 1883 werd de bestaande boerderij
afgebroken en kwam er een nieuwe boerderij, nu met wanden van steen en een dak waarvan de
onderste helft gedekt is met pannen. Het woongedeelte, het voorhuis, werd door een stenen muur
van het achterhuis gescheiden. De zijmuren van het voorhuis zijn hoger dan die van het
achterhuis. Het nu nog bestaande voorhuis is nog hetzelfde als dat van 1883. Op een steen naast
de voordeur zijn nog de initialen gekrast van de toenmalige bewoner J.W. (Bouwmeester). Het
gedeelte waar het jaartal gestaan heeft is verweerd. Uit een vergelijk met de situatiet-tekening uit
1830 blijkt dat de in 1883 gebouwde boerderij een kwartslag (90 graden) gedraaid is. Lag
oorspronkelijk de achterzijde van de boerderij, het onderschoer, naar de Zelhemseweg, nu ligt de
zijgevel aan deze weg. De boerderij heeft, zoals alle toen gebouwde boerderijen, een potstal. In
het voorhuis zijn twee slaapkamers met vaste bedsteden. Op de deel is een alkoof met twee

bedsteden uitgebouwd met een ingang vanaf de woonkeuken. De knecht sliep in het achterhuis.
Zijn kamer, met vaste bedstede, is alleen via de deel bereikbaar. Wel is er een waskamer waar het
melkgerei schoon gemaakt kan worden. Buiten was natuurlijk een waterput. Pompen kwamen pas
na 1918. In 1929 kwam er electriciteit op de boerderij. De potstal met alengat werd in 1930
vervangen door een grupstal met gierkelder. Tegelijkertijd zal ook ten behoeve van de
varkenshokken en WC een gierkelder zijn gebouwd. In 1932 werden de alkoof en andere
bedsteden weggebroken en vervangen door slaapkamers. In de zijmuur kwam een raam voor de
de nodige frisse lucht.
Uit het gebintwerk van deze boerderij valt af te leiden dat dit bij de bouw in 1883 nieuw was, er
zijn alleen gezaagde gebinten. Hoewel er wel kleine verbouwingen zijn geweest is de indeling van
de boerderij niet veel veranderd. De oorspronkelijke schoorsteenboezem is nog in takt. Wat
opvalt zijn de twee soorten tegels boven de vuurplaat, met rood-bruine tegen het midden vak en
blauw gefugureerde tegels aan weerskanten.
De konsoles in de achtergevel zijn van Bentheimer zandsteen evenals bij de Groes en het
Lievestro. In tegenstelling tot de gebinten van de boerderij zijn die van de schuur wel eerder
gebruikt. Waar de eiken balken eerder gebruikt zijn, blijken de stijlen van grenenhout te zijn.
Waarschijnlijk is de schuur, maar dan niet met stenen wanden maar met houten, tegelijk met de
boerderij gebouwd. Ook valt op dat, in tegenstelling met de Hoeve, de Groes en het Lievestro,
deze schuur geheel vrij van de boerderij is gebouwd. Het gehele dak is gedekt met pannen.
In 1965 komt er waterleiding op de boerderij. Een eigen waterleiding was er al sedert het midden
van de dertiger jaren.
In 1966 werd de grupstal vervangen door drijfmestkelders en rooster. De boerderij is (nog) niet
aangesloten op het aardgasnet. De verwarming is nog met oliekachels.
Bouw:
1826
afgebrand, herbouw
1883
herbouw
1932
de vier bestaande bedsteden en de alkoof weggebroken en vervangen door slaapkamers
met ramen in de buitenmuur
1939
bouw kuikenhok
1952
vergroten van een kippenhok
1955
bijbouw wagenschuur
1960
vergroten van het bestaande kippenhok
1966
verbouw stalruimte en aanbrengen van drijfmestkelders met roosters
1971
uitbreiden bestaande varkensschuur
Eigenaren:
1777
St. Antonie Kleine Broederschap, Zutphen
boerenwoning en schuur
1830
W. Abraham, geb. B.G. de Haar te Zutphen
1862
Willem baron van Heeckeren van Kell
1928
Mr. Alexander baron van Heeckeren van Kell
1954
Hendrik Robert baron van Heeckeren van Kell
1968
Staatsbosbeheer
bewoners ca.1690
Jan Schutten of Jansen ofGarritsen
kinderen
Willemken Schutten Tr. 1694 met Jan Sarbelink Hengelo
Albert Jansen Tr.1719 met Hillleken Kremernaar H.9
bewoners ca.1750
(R.A.823 29/7 1777)

Garrit Wassink met vrouw
Hendrina Schutte of Battenkamp
Eijnbert Wassink geb.1759 Ruurlo
Pachtschuld 1777
nieuwe bewoners van A.10 1777 Tr.1775
Harmen Sieverink geb.1750 Ruurlo van H.4 met vrouw
Willemina Meulenkamp geb.1756 Ruurlo van A.10
kinderen
Teune Sieverink geb.1778 Ruurlo naar O.17
Jenneken Sieverink geb.1781 Ruurlo overl.
Jenneken Sieverink geb.1783 Ruurlo naar B.12 1802
Willemnina Sieverink geb.1786 Ruurlo overl.
Willem Sieverink geb.1788 Ruurlo overl.
Willem Sieverink geb.1790 Ruurlo
Teunis Sieverink geb.1793 Ruurlo naar F.10
Willemina Sieverink geb.1796 Ruurlo Tr.1825
Everdina Sieverink geb.1796 Ruurlo
Gerritjen Sieverink geb.1799 Ruurlo naar I.5 1829
Komen bij inwonen de vader en moeder van Willemina
van A.10 in 1790
Teunis Meulenkamp met vrouw
Liesabeth Meulemans
vader Harmen overl.in 1829
(Als eerste begraven op de kerkhof Borculoseweg Ruurlo)
Willemina hertr.1829 met
Harmen Menkhorst geb.1765 Hengelo
Fam. vertrekt in 1829 naar I.5 de Gek
nieuwe bewoners van Vorden
Garrit Jansen geb.1776 Warnsveld met vrouw
Grietjen Pasman geb.1789 Ruurlo van O.4
kinderen
Garrit Jansen geb.1813 Vorden naar ?
Reind
Jansen geb.1816 Vorden
Johanna Jansen geb.1819 Vorden
Jannes Jansen geb.1825 Vorden
Janna Jansen geb.1827 Vorden
Berendina Jansen geb.1830 Ruurlo
Fam. vertrekt in 1835 naar O.6 Haaienboer
nieuwe bewoners van D.15 (Koskamp Wever)
Garrit Jan Tragter geb.1790 Ruurlo met vrouw
Maria Ligtenbarg geb.1788 Ruurlo
kinderen
Garrit Jan Tragter geb.1818 Ruurlo naar O.23
Berend Tragter geb.1822 Ruurlo overl. 1863
Hendrik J Tragter geb.1825 Ruurlo naar Borculo 1850
Fenne Tragter geb.1815 Ruurlo
Maria Tragter geb.1819 Ruurlo

vader Garrit Jan overl.in 1868,Maria in 1857
dochter Maria Tr.in 1858 met
Marinus Bentsink geb.1828 Zelhem van ?
Marinus overl.in 1873, Maria hertr.1874 met
Jan W Bouwmeester geb.1845 Ruurlo van K.12
Maria overl.in 1894, Jan Willem hertr.1895 met
Derksken Spijkers geb.1861 Ruurlo van O.1
Maria Bouwmeester geb.1903 Ruurlo
vader Jan W overl.in 1922
dochter Maria Tr.met
Garrit J Wolsink
geb.1899 Ruurlo van A.5
Jan Willem Wolsink geb.1926 Ruurlo

