Steenblik (Bargkamp)
Zelhemseweg 15

O.9

Algemeen:
De Steenblik of Bargkamp werd gebouwd voor 1771.
Voordien stond hier een hut gesticht door Barg Peter.
We komen aan deze gegevens door een verklaring van
Berent Esselenbroek die hij op 25 januari 1771 aflegd
ten overstaan van de richter over zijn schoenmakersknecht Cristiaen Luders, een deserteur uit de
Hanoversche troepen. We lezen: "..dat Cristiaen Luders
bij hem gewoond heeft als schoemakers-knegt, nu al
veele jaren geleden zijnde sijn (Luders) eerste huus hier
in Ruurlo, na dat hij weijnige daegen van te voren
aldreest hier in Ruurlo gearriverd was aan de Barghutte bij eenen Barg Peter bewoond wordende,
mede in den Veldhoek gelegen in de buurschap van comparant (Esselenbroek) maer vervolgens
afgebroken, dat hij van den herf(s)tijd tot paeschen bij hem (Esselenbroek) woonde . (Bron: RA
835 25 jan. 1771). De hut van Barg Peter werd dus vele jaren geleden voor 1771 afgebroken. In
stukken van het jaar 1744 kwamen we een Barg Garrit tegen die wel opgaf koeherder van de
Veldhoek geweest te zijn en dat hij 65 jaar was, maar niet liet noteren waar hij woonde. (RA 833
19 nov. 1744). Waarschijnlijk was hij de vader van Peter, maar wie van tweeen de hut gebouwd
heeft blijft gissen.
Of de nieuwe boerderij een los hoes was valt te betwijfelen, want de latere bewoners Roelof
Steenblik zal zekeer een weefkamer gehad hebben waar hij de weefstoel en andere noodzakelijke
gereedschappen kon opbergen. Ook of alle wanden gelijk van baksteen werden opgebroken valt
te betwijfelen, maar de muren van het voorhuis en de binnenmuren van de weefkamer waartegen
ook de vuurplaat stond zullen dat ongetwijfeld wel geweest zijn. Door de jaren heen moet er zeker
veel aan verbouwd. In 1914 werd de boerderij afgebroken. Nu werden zowel de buiten als de
binnenmuren van steen gebouwd, terwijl het dak werd gedekt met pannen. Er komen nog wel
bedsteden in de slaapkamers, maar de stal is nog steeds een potstal. De deelvloer was van leem.
De vloeren in het voorhuis zullen estriken geweest zijn. Vijftien jaar later vond er al een
ingrijpende verbouwing plaats aan het voorhuis. De rechter zijgevel van het voorhuis werd bij
deze gelegenheid naar buiten uitgebouwd. De bedsteden werden uitgebroken en de zijmuren
hoger opgetrokken. Er kwam nu een slaapkamer en een kelder met opkamer. In 1934 werd de kap
vernieuwd. Het achterhuis, dus de stalruimte werd een spant ( ca. 3,5 m) verlengd. Tegerlijker tijd
is waarschijnlijk de potstal vervangen door een grupstal. Ook kwamen er nu gierkelders voor
zowel rundvee als varkens. Ook het huusken werd hierop aangesloten. De op een zestal meters
van de woning gelegen schuur werd in 1969 door middel van een zogenaamde tussenbouw
verbonden met de woning. In deze ruimte werden naast het ingangsportaal tevens een badkamer,
een toilet en een natte ruimte gesitueerd. Tevens werd de voorgevel gemoderniseerd.
Bouw:
ca. 1771 afbraak hut
ca. 1771 bouw boerderij
1914
herbouw boerderij
1924
bouw schuurtje
1929
verbouw woonhuis, rechter zijgevel naar buiten uitgebouwd, de bedsteden uitgebroken
en de zijmuren hoger opgetrokken. Slaapkamer en een kelder met opkamer.
1934
kap vernieuwd
1954
bestaand kippenhok vergroot

1958
1961
1969
1972
1973
1976
1978
1979
21987

bouw kippenhok
idem
schuur met tussenbouw aan woning verbonden, met badkamer en toilet
bouw nieuwe graanschuur met veestalling
bouw fokvarkensstal welke in 1976 uitgebreid werd
bouw tweede fokvarkensschuur
plaatsing van een kunstmestsilo
bouw ligboxenstal met voedersilo
bouw mestopslag silo

Eigenaren:
1810
Roelof Steenblik
1847
Garrit J. Steenblik, wever te Ruurlo
1866
Hendrika Zilvold, wed. van Garrit J. Steenblik
1897
Manus Vruggink
1916
Gerrit Jan Vruggink en wed. Hendrika Bouwmeester
1927
Marinus A. Enzerink, landbouwer te Ruurlo
1961
Garrit Jan Wassink en Marius A. Enzerink
later Bernardus H. Enzerink
Bewoners:
1671
Barg Peter
.
Barghutte bewoond door Barg Peter in de Veldhoek in Buurschap van Beeuwken Esselenbroek.
(Bron: RA inv. nr. 835, dd. 25 jan. 1771)
geb. 1694 Lummeken d.v.Jan ande Barg en Henrickje Hermsen
bewoners 1793 van Geesteren
Jan H Steenblik geb.--- met vrouw
Jenneken Esselenbroek geb.1735 Ruurlo van E.1
kinderen
Roelof Steenblik geb.1762 Geesteren
Lammert Steenblik geb.1780 Geesteren overl. 1807
Berend Steenblik geb.1780 naar A.20 1820
vader Jan H overl.in 1798,moeder Jenneken in 1806
zoon Roelof Tr. in 1801 met
Jenneken Kl Kranenbarg geb.1771 Vorden
kinderen
Janna Steenblik geb.--- Ruurlo naar I.17 later E.4. Als gescheiden vr 1827 terug O.9
Garrit Jan Steenblik geb.1805 Ruurlo
Jan Willem Steenblik geb.1812 Ruurlo overl. 1819
vader Roelof overl.in 1846, moeder Jenneken in 1840
zoon Garrit Jan Tr.1826 met
Dientjen Schieven geb.1809 Hengelo
kinderen
Roelof Steenblik geb.1827 Ruurlo naar Hengelo 1852
Hendrik J Steenblik geb.1829 Ruurlo
Jan Willem Steenblik geb.1831 Ruurlo naar O.12 1862
Teunis Steenblik geb.1833 Ruurlo naar Vorden 1854

Jenneken Steenblik geb.1836 Ruurlo naar Vorden 1856
Janna Steenblik geb.1838 Ruurlo naar Vorden 1855
moeder Dientjen overl.in 1846,Garrit J hertr.1846 met
Hendrika Zilvold geb.1827 Hengelo
Derk
Steenblik geb.1847 Ruurlo
Berendina Steenblik geb.1850 Ruurlo naar Laren 1875
Frdrik Steenblik geb.1852 Ruurlo naar P.12 1892
Hendrika Steenblik geb.1853 Ruurlo
Aaltjen Steenblik geb.1859 Ruurlo naar O.13 1877
Gerrit J Steenblik geb.1863 Ruurlo overl. 1865
vader Garrit J overl.in 1863,Hendrika hertr. met
Manus
Vruggink geb.1843 Ruurlo van O.12 1863
Jan Willem Vruggink geb.1867 Ruurlo naar Laren 1890
Garrit J Vruggink geb.1870 Ruurlo
vader Manus overl.in 1914 ,moeder Hendrika in 1895
zoon Garrit Jan Tr.in 1892 met
Hendrika Bouwmeester geb.1874 Vorden van P.12
kinderen
Hendrika Vruggink geb.1893 Ruurlo
Mina
Vruggink geb.1906 Ruurlo naar O.8
vader Garrit J overl.in 1914
dochter Hendrika Tr.in 1915 met
kinderen
Marinus A Enzerink geb.1891 Hengelo
Gerritjen Enzerink geb.1916 Ruurlo
Albertus Enzerink geb.1917 Ruurlo overl.1918
Bernardus Enzerink geb.1922 Ruurlo

