Een rrroord in het Ruwenbos
J an Wiefker

O n g eveer ter hoogte van de
kruising A35 , Usselerrondweg en
de Broekheurnering lag v ro eger
het Ruwenbos . De kleine
b omengroep die er n u nog staat,
zou daarvan wel een s het restant
kunnen zijn .
Dit ter inleiding op het nu
v olgen d e bericht in d e T wentsche
Courant van zaterdag 6 juli 1850.
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Enkele we ke n later bra cht de krant
he t nieuw s van de arre statie en
overbrenging naar Almelo van
Antonie en Willem O . (vader en
zoon), fabrieksarbeide rs te En schede,
ve rdac ht van manslag op G . Bult.
Vergen oegd werd vastgesteld dat het
dankzij de ijverige nasporingen van
po litie en j ustiti e was gelukt de
vermoede lij ke dad ers van deze
afschuwelij ke misdaad in hand en te
krijgen.

Geseponeerd
D e krant had echter te vro eg
gej uich t. Eind 185 0 kw amen de
verdac hten weer op vrije vo eten
wa nt het bewij s in deze zaak was,
naar de mening van de officier van
justitie, hoogst zw ak en
ongeno egzaam ter hunner
veroordeling om vrijspraak te
voorko men. Mochten beklaagden, aldus
de o fficier z ich lilt à l'abri l~evrijwaard)
Val t alle vervolgillg teil dez en wanende,
z ich meer bepaald over den bedoelden
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moord uitlaten (1getuigeuuerklaringen
meer licht otntrcntt dez e nog duistere z aak
verspreiden dan zo u justitie and ermaal
tot vervo lging kunnen over gaan . De
politie diende de her en du s
nauwlettr en d in de gaten te hlijven
houden. Aangezien ik geen nieu w e
gegevens van na 185 0 op het spoor
ben gekomen, is het denkbaar dat de
zaak Bult is gesepo ne erd. M aar w ie
weet, heb ik toch iets over het hoofd
gez Ien.
Over het onde rzoe k in het jaa r van
de moord, vond ik in de archieven in
het En sched ese gemeenteh uis nog
enkele bri even .

Verdere verklaringen
Een zeke re Engbert E. beweerd e
ge tuige te zij n geweest van de moord.
Na hu n snode daad hadd en de daders
h em bedreigd als hij erover zou
praten. Bij zw ij gen echter w aren hem
ee n nieu w e pet en een paar klompen
in het vooru itzicht gesteld. Justitie
hield het er op, dat E . wel iets zo u

hebben kun nen gezien do ch h echtte
verder weinig geloof aan 's mans
" praatjes en verdichtsels".
De officier van Ju stitie en de
burgem eester van Lonneker blijken
voor deze zaak nog een keer de grens
te zij n ove rgegaan voor een gesprek
m et de Ambtman van Gron au en
Epe . Dank zij dien s afwez ighe id
weten w e wa t men daar wilde
bespreken want de vraag w erd nu
schriftelijk voorgel egd en de tekst
erva n in het kopiebo ek opgeteke nd .
De verdachten van de m oord hadd en
in Alm elo , zo lezen we tot onz e
verba zing, hun misdrijf bekend
(tegenove r medegev angenen?) en
daarbij opgegeven dat er op dat
momen t twee Prui sisch e on derdanen
waren langs gekomen . D at zoud en ,
aldus burgem eester Greve,
sm okkelaars gewees t kunnen zijn en
wel wönners (zeg maar pachters) van,
of althans in dienst van ee n zeke re
Verspool. Verzo cht werd een
onderzoek in de omgeving van
Gro nau en Glane rbrug in te stellen
om deze m ogelijk e getuigen op te
spore n. Een reactie van de Ambtman
kon ik ec hte r niet vinden, misschi en
we l omdat de in amb telij k
N ederlands geschreve n bri ef in
Gronau onbegrepe n terzijde is
gelegd .
H et slachto ffer, Ge rri t of Gerd Bult,
33 j aar oud, was getro uwd met
Alcida Smi enk en had ee n bijna
tw eejarig zoon tj e J an . Ge rd zelf
kw am uit Gildeha us als zo on van
wever Berend Bult en J ann a
Barenhorst.
D e moord is vermoede lij k geple egd
met twee elzen stokken . D eze
knupp els werden bij h et lij k van Bult
aangetroffen.
Bew on ers van de nieu w e w ij k
Ruw enbos hoeven het nie t eng te
vinden om te won en op de plaats
waar zich 146 j aar geleden een dram a
afspeelde. Volgen s personen die beter
kunnen weten dan ik lag het oude
Ruwenbos een stuk zuidelij ker dan
de nieu we w ij k van die naam .
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