Boerderij Reestein

P. CROENENBOOM

Eên boeÍderlj die, zekerdoor de bewoíersin de buurt en in de volksmond,steevast
De Oawe Sreegeaoemlxwordl Drar heeft z€ ook wêl rêcht op, rvant het woonhuis
he€ftfu[drmêntên uit het lrar 1100.Hrlr rndere ncam die op de poort voor de boermrni€r€ngBchreln divGBerkten is dle narm op ver3chillcnde
derii start is Re?stelrr.
veí. wrarzou dezeÍsam vrndran kuÍnen komen?

n lroeger tijden lag dit optrekj€ met zijn fundamentenuit 1100 te midden van
water en wild. Op het wild is gejaagd,l'ant daaromkwamen de rijke
bosschages,
Dordtsefamilies die hier verblevennaardezeomgeving,om te jagen en te f€esten.
Zoudenzij die naamhebbengegevenomdatzij daarde reeënschotenen slachtten,ofis
er misschiennog eenandereredenvoor dezenaam?De eersteletteÍgreepvan het woord
Reestein,met of zonder de letter h geschreven,zou ook kwuren veÍwijzen naar het
woord ree dat we eveneenstegenkomenin r€€sloot,eengrensdus.Het zou kunnenverwijzen naareenraai, eengrens,en die is daar geweest.In eenvan de aktenwaaÍin deze
boededj wordt genoemdstaathet zinnetje "alwaarden steenstaat".Als je verder niets
weet dan zegt dat weinig, maar door onderzoekin archievenweten we daar inmiddels
meeroveÍ.Wat is er sebeurd?
in dejareÍ 1373,1375en laterin 1421dc Groteof
Na de stormenen de watervloeden
wasallesondereendikkelaagklei bedolven,De eerd€redorpjesBaSt, Elisabethvloed
rendrecht,Camisseen Rioon war€n totaal weggevaagd.Toen het land langzamerhand
weer droog kwam te vallen moest de grenstussenRhooÍI en de ambachsheerlijkheid
Camisseweerwordenvastgesteld.
Vanafdi€ tor€n
In 1461was de toren van de Laurenskerkin Rotterdamgere€dgekomen.
heeft m€n toen een denkbeeldigelijn getmklen naar de kerktorcnvan H€inenoord.Op
die lijn heefr men in het landschapop vier plaatsenin Camissegrensstenengezet.Eén
stond er op de hoek van het huis 'ran de PendrechtHoeveop Smitshoek.Een tweede
stond achterhet café Het Schaapjedat toen nog op de oude plaatsstond naastde boezem die daarliep. Ook naardie steenwordt in eenakteverwezen.Een derdest€enstond
achterde Reesteinwoningen eenvierde op de Essendijk.Stond,schrijf ik, want ze zijn
er niet meer. De boerderij op Smitshoekis afgebrokenvoor de aanlegvan rijksweg
Al5, het café is op zijn oudeplaatsdoor brand verwoesten ook bij Reesrei,is hij niet
gemeerte vinden.Wijlen de heerVan Hengel,die in 1920op de Reesteinboerderij
werkt had,wistjaren later nog te vertellendat de st€ener toennog stonden waarhij had
gestaarlAls kleinejongenskon je er met z'n drieënmggelingsop ziÍen, zo v€deldehij
mij. We hebbennog met eenlangepriem in de grond geprikt, maarwe kondenhem ook
daarniet meervinden. Op aanwijzingvan de heerVan Hengelhebbenwe toen weet een
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stenenpaaltje op die bewusteplek in de grond gezet De nanm zou dus ook naar die
grenskunnenverwijzen.
Wat heeft er zich afgespeeldin en om dezeboerderij en wie \rr'arenhaar eigenarcnen
pachters?
Op de muur van de woning is eenprachtigalliantiewapenaangebracht.Het is het wapen
van de Dordtse patriciërsfamiliesEverwijn en De Roovere.Het zelfde wapen,hoewel
steedsiets andersvan vorm, is ook aangebrachtaan de gevel van de boerdd van
Derksen& De Koning, Voordijk 414, de boerderij Dorpzichl aar.de Dorysstraat175
van Pieter Baxendrcgten van de boerderij De GoudenLeeun]v4í }1llib Z'ttaal aarl'de
171te Rotterdam.
Pascalweg
Dezeboerderijenen de afgebrokenboerderijDíerefisteínbehootdentot hun bezittingen
De verbondenheidin het huwelijk werd bij de adel uitgebeeldin zo'n alliantiewapen EÍ
op en eenzwijnskop
staandrie molenijzers

ln hetmiddenbovende vooÍd€urh€talliantiewapen'
HetvoorhuisvanReestetr.
(Particulierc co ectíeP Groenenboom.)

eenjachthuis, alleen via het riviertje de Koedoodte bereiOorspronkelijkwas -ReesÍein
ken.be weg die er nu naartoe loopt, llet Weegie,is tegelijkeÍtijdmet de inpoldering
I-angshet dviefije de Koedoodzijn
van Het Buitenlandvan Rhoonin 1580aangelegd.
toenook kadengebouwd.
Het eerIn de zijgevel van de woning wasmet muurankershetjaartal 1471aangegeven.
steciifer daarvanis er niet meeromdat op eenlateredatr.meennieuwe muul meernaar
binnenis gebouwd.Onderde grondzit daarnu nogde funderingvan de eerstemuurdie
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ruim een meterbuiten de huidige muur uitsteekt.De muurankersin de boerderijdie de
jarcn 1701en 1727aangeven
verwijzendaarmee
naarde tijd waarinde boerderijis gebouwd.Men kwam eerstalleenvoor ontspanning,maarlater ook om wat te verdienen.
Op 30 decemberl638\'r'erdeenakte opgemaaktwaarin is beschrevendat de erfgenamen
van de heren vaÍr Sonnoyaan Samu€lEverwijn verkopen:"seckerewoningen,bergh,
schuur, keet, boomgaard,laninge en de lande gelegenin de polder van Rhoon onder
Camisse,mitsgaders
omtrent15mergenzo wci- als zaáilandmethetrietvelden de helft
vand€ wateringhe
de Coedoot".
Op I mei 1774werd in eenaktebeschreven
datMr. Pieter't Hoeufteigenaar
wordt van
de boerderijneesteir?
metallcswat erbij hoorten de rietveldenmet de verdereaanwassenin de Koedood.Het geheelwas 306 bundergrooten hij betaaldeer 25.000gulden
ln de gangvan het Waterschapshuis
aande Rijnstraatin Barendrechthangteenkaartuit
die tijd, waaropvoor hetgehelegebiedtussenhetriviertjeDe Koedood,de Essendijken
Het Weegjede naamvan dezeVan 't Hoeuft staataangegeven.
Pachtervan het beddjf
wastoenPieterCleijsznKranenburgh.
Tweezonenvande familieKnnenburguit KijÍhoek,Sijmenen Cleijs,warenals kleine
boerenbegonnen
op de Oude-of Bimen-Koedood.Sijmenhadzijn meisjeop de Koedood gevondenen dat zou eenredengeweestkunnenzijn dat hij naardezeomgeving
was gekomen,Hij bleef op de Binnen-Koedood
wonen.Kort na zijn overlijdenop l0
mei 1751veÍkochtzijn weduwe,StijntjeSloter,eenboercnwoning,
schuur,wagenkeet
en erf staande
en gelegenaande EssendijkonderRlrconvoor415 guldenaanJoharures
Leeuwenbug.
Eennakomelingvan Cleijskwamals pachterop Heuvelstein
Íerecht,eenboerderijin de
Poel,die latergekochtwerdvande eigenaar,
de heervanPortland,Rloon en Pendrecht.
DezeCleijsen zijn zoonTeuniswarenin ló86 samengebruikers
vantien gemetenland
waarvlasop stond.Zoon Teuniskochten verkochtverschillende
kereneenhuis op de
Koedood.Zijn kleinzoonPieterwas de pachtervarLReesíein.
Hij is in mei 1762getrouwdmet MaÍtijntjeRoobol.Misschienwashij toenal pachtervanhet bedrijfgeworden. Op 6 januari 1786kocht hij als pachterReesteinvaf, vrouweSophiaAdriana't
Hoeuft,dochtervanPieter't Hoeuft,voor22.500gulden,
CleijsKranenburg
werdna zijn vaderopvolgerop hetbedrijf.CleijstrouwdemetElisabethde Raadt.Zijn levenlang is hij de eigenaar
en bewonervanRee,r/ein
gebleven,
tot
aan zijn overlijdenin 1834.Zijn schoonzoon
Hendrik van der Linden,gehuwdmet
dochlerMaíijnlje . wasroendepachter.
De kinderenvan Cleijs - Arie, Pieter,Hendrikje(o) en MaÍijntje
verkochten
op 26
1837
de
bezittingen
van
hun
ouders.
Cleiis
bleek
toenniet alleeneigenaar
van_Ree.iuli
;!tsir, maarook nog van de andereboerderijaanhet zelfdeWeegje,op nummer3, de
boerderijdic wij kennenals de boerderijvan Noordzij.Op die boerderijwas Cleijs'
zoonPieterpachtergeworden.
Zij ziin daargebleventot 4 apdl 1849.Op die dagwerd
er erfhuisgehoudenbij de weduwevan PieterKranenburg.
Reesíeinmet onggveettien
bunderland werd verkochtaanMattheusMarinus Schepman,burgemeestervan Rhoon,
voor4248aulden.
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Schepman
en laterzijn kinderenbleveneigenaar
tot 1856.Op 4 ianuari 1g56verkochten
de kinderenvan Schepman
in de herbergHet Wapenvm Rhoonbij publiekeveilingde
bouwrnanswoningReesleir, bestaándeuit woonhuis, schuur, stalling, afzonder$ke
woonkeet,boomgaard,erf en beplanting.De bouw-, riet- en boomgaardlanden
konden
direct na gunning aanvaardworde[ De wei- en griendlandenmet kerstmisvan het iaar
1857,dusbijnatweejaar later.Tot die tíd warendie verhuurdaanHendrikvanderi_in_
denvoor400 guldende hoopperjaarvolgenseenhuucontÉctdatop 8 seDtember
1g4g
was gesloten.Eenhuutijd voor z€venjzvr. zo'n periodezijn we meertegengekomen!
Eens in de zevenjaar moesthet land vaak ook braak (ongebruikt)blijven liggen. Men
zou hierbij kunnendenkeniutÍrwat er in Leviticus25:4 staat:,,ln het zevendeiaar zal
het landeenvolkomensabbathebben; uw akkerzult gij nietbezaaien
en uw wijngaard
niet snoeien".Eenuitgebracht
bod bleefgeldigtot's avondsachtuur.
De koperwerdArij Leeuwenburg
vooreenbedragvan/ 10.135,70.
Arii wassindslg34
boer op de boerderijMiddeldijk 113.Dat was tegenovernee,rÍei,aa; de anderekant
van het rivieÍtje de Koedood.Mogelijk is na Van der LindcnNabothvan Luick nog
pachteÍgeweest
tot de komstvande zoonvande koperin l8ó3, JanLeeuwenbug.
AÍij, gehuwdmet LenaKleinjan,had maaréénzoon,Jan,die op 28 november1836te
Barendrechtwas geboÍen. Dat was wat magertjesvoor de uitbreiding van de stam en
om de bezittingente bemannen,
maarJankeeg meerkinderen.Sindsdie tiid was de
naamLeeuwenburg
eenbegripop de Koedood.Jantrouwdein 1863metMariavander
Linden en vanaf die tijd zijn Janen zijn vrouw de bewoneFvan Reestein.Eens zol-hij
als enig kind alle bezittingenvan zijn ouderserven.Voor de helff werd hij al ergenaar
vande goederen
na het overlijdenvanzijn moederLenaop l4 december1880,Overal_
le goederen
mochthij de scepterzwaaienna zijn vadersdoodin 1898.
Waaruitbestondna dedoodvanzijn vaderhetgehelebezitvanJanLeeuwenburs?
Naastde boerderijenReesteikeí Middeldijk I 13 had vaderArij in 1848ooÈnog de
boerdei'i Het Klooster op de Koedoodgekocht.Dat was op de plaatswaar nu het gara_
gebedrijfvan Van der Lindenis gevestigd.
En alsofher nog niet genoegwaskochi Jan
zelf in 1882de andereboerderijaanHet Weegjeer nogeensbij. CleijsKranenburg
was
eerderook a.l eigenaarvan beide boerderijenaan Het Weegiegeweest,maar na àiens
overlijdenwasdie boerderijin het bezitvande familieDe Koninggekomen.
In 1888ontvingJanLeeuwenburg
nog % deel uit de nalatenschap
van zijn schoonouders.Zij haddeneen boerderij gehadaande Essendijkin de Molenpolder.Zijn aandeel
daarinontving hij in geld.
De vijfzonen die in het gezinLeeuwenburg
geborenwarendedeninmiddelsmeeoo de
bedrijven.Janzelf en zijn vrouw zijn altijd op ,tee.rteirblijvenwonen.HendrikCome_
lis, Hein genoemd,volgdezijn vaderop Xeesteinop. Zoon lJsbrandkwam in lg93 oD
dehoerderijHet Weegje3.
Jan Arie kwam op Het Klooster te wonenen Arie Willem kwam op het bedriif aande
Middeldijk 113.Johannes
betrokeenboerderijaande BJaal<schediik
in herZómerland
onderPunershoek.
Vier Leeuwenburgenuit één geán bewoondenen waren eigenaatvan een boerderiiop
de Koedood.LaterkwamMiddeldijk62 er nogbij. toeneenzoonvanArie Willem naar
die boerderijging. Maaraande anderekantkalfdehet bezitook weerat JanAne van
Het Kloosterhad geeakinderenen ging in 1917aande Dordtsestraatweg
631,vlakbij
ó
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het Zuiderziekenhuis,rentenieren.Hij verkocht zijn boerderl aanzijn neef Janvan der
Linden.
Arie Willem van de Middeldijkwerd daaropgevolgddoor zijn zoonComelis(Cor)en
gingaandeGebrokenMeeldijk157wonen.
lJsbrandging zijn boerderijal snelverpachten€n is maarzestienjaareigenaargebleven.
Hij was nog maarveertigjaar toen hij de boerdedjverkocht.
gaf er ook al vroegde brui aan.Hij was in 191I getrouwden achtjaar
H€in op ,ReesÍei,í
daama,op 34-jarigeleeftijd,ging ook hij, op 8 mei 1919,de boerderij v€rkopenaan
JanGroenenboomen woondedaamaaande Stationsweg.
Dat heeftJanLeeuwenburg
seniorallemaalnietmeerme€gemaakt.
Op 6 mei l9l I is hij
januari
van
zijn
vrouw
I
1910
washij nietmeer
overleden,
maar al bij hetoverlijden
op
in goedendoen.Toen werd zijn schoonzoonArie van der Linden Jaspersznbij de verdeling van de goederenin zijn plaats aangesteld,omdat zijn schoonvaderonder cuatele
gesteldwaswegenszwakheidvan vermogen.
Weerwerd de boerderij in het koffiehuis Het wapen van Rhoonverkocht.De koperwas
JanGroenenboom,mijn grootvader.Hij liet het in eersteinstantieniet merkendat hij interessehad. Bij opbod had hij slechtséén keer gebodenop een perceelbouwland.Hij
voor hem kopen.Pietje
liet de boerderijReeJÍei,met tien ha land door Aart Schaberg
Voogd en Arie van den Heuvel kochtenelk ook ruim twee ha wei- of bouwlanduit de
boedel.
"Heb je het gehoord?Jan Oroenenboomheeft De OuweSteegekocht.Nou, hij durft",
hoordemen alom op de Koedood,waar de bewonerselkaar van haveÍ tot gort kenden,
Maar hij kon het ook wagen.Ook in zijn gezin waren vijf zonengeboren,en dochte$
die vanwêntenwisten.Geldom het gebodenbedrag - J 36.51'1,90
- te betalenleende hii bij de vorigeeigenaaï,Hein Leeuwenburg.
Zijn bezittingenbraahtenin hun geheelruim 55.000guldenop.
De mankrachtwaar JanGroenenboomop hadgerekendom zijn bedrijf te runnenis echte! niet lang op de boerderijgebleven.Van zijn kinderentrouwde de eenna de anderen
binnende kortstekerenblevener maarweinigenop de boerderijachter.De oudstezoon
Pieterwasal getrouwden woondeaande Voordijk.ZoonJanbleefop hetvoÍigebeddjf
op de Koedoodachter.Zoon Arie werd onder druk van de economischeomstandighedenmellihandelaar,
Het 'zomerhuis'gebruikteArie als ruimteom de bussente boenenen om de melk die
op de dag niet verkocht kon wordente kamen.Smid Van Leeuwenhad eenbenzinemotor geplaatstom de kam te laten draaien.Dat hoefdeniet meermet het paard,zoalseerder op Reesteizwas gedaan.Het looppadwaarophet paardaldaarliep is nog aanwezig
onder de vloer van het kantoor.Eenjaar later kocht mijn vader Arie Groenenboomde
boerderijvanJaapSlavenburg
aande Middeldijk 115.Samenmet mijn oom Huib gingen zij daarheen.
Mijn vaderArie. de melkhandelaar
en mijn oom Huib boer op de
boerderij.
Jan Groenenboomwas zijn medewerkerskwijt geraakt.Om wat ruimer in zijn jasje te
komen zitt€n en om wat minderwerk te hebbenverkochthij het zomerhuismet twee ha
(omgeploegd)
weilanddaarbijaan Klaas Boer. Het weilandhad hij gescheurd
en er
aardbeienop gezet.Nou die wilden wel groeien,aardbeienop een gescheurdegrasmat.
Dat stondde tuinder Boer wel aan.
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Zes jaar slechtsheeft Groenenboomop Reesíeingewoond.Hij liet door timmeÍman
Dubbeldameen nieuw, kleiner boerderijtje aan de Voordijk bouwenop grond die hij
van d€ rcntmeesterVan der Gijp Barendregthadgekochtentrok daarheen.Ree"r/ei,werd gekochtdoor Jilles van den Hoek uit Rhoon. Kort na zijn huwelijk op I
mei 192ómet de niet onbemiddeldeboer€ndochterHelenaNuchterenietrokken zii de
boerderij.
Vier dochtersen een zoo!, Jat-Eliza, werden in het gezin van Van den Hoek geboren.
Jan-Elizaen ondergetekende
hebbensamenmenig kilometertje op de fiets afgelegdom
de lessente volgen op de Mdo aan het Maastunnelpleinte Chailois. Al fietsend.pratend en denkendhebb€nwe geleerdom onzeweg in het levente vinden.

ÀeerÍeln,gefotogÍefeerdvanuit de lucht.
(Pa iculierc colectie p. Croenenboom.\

Ja,de boeiderij Reestelr,dat waseenheel eind de polder in en da1toennog zonderelec_
trischlicht, water,gasen telefoon.Dat gold niet alleenvoor de familie Vt denHoek,
maar voor ieder die daar heeft gewoonden gewerkt. Om de afstandte bekortenging
men ook wel over het riviertje de Koedood,dan langs de Boezem,zo naar Smitshoek.
Een oude molenwiek kon achtetReesteinde beide oeversvan het riviertie ner mer elI
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kaar verbinden.Een smalle verbinding, maar het scheeldete voet heel wat kilometers.
Ook de veldwachtermaakteer wel eensgebruik van, tot op die dag waaropzijn voet in
eenhazenstrik,die op de molenwiek was gezet,vast kwam te zitten. De polderjongens
hieldenwel vanzo'ngeintje.Men liep ook wel overde kadelangshetriviertje.Eenkortere weg om de Binnen-Koedoodte bereiken.Het bijkomendevoordeelwas dan dat je
vananderenjewegnaarSmitshoek
ofCharloiskon vervolgen.
in gezelschap
van zijn vaderniet zijn opZoon Jan-Elizavan den Hoek werd tot groteteleurstelling
volger. Jankwam in 1956op het bedrijf van zijn schoonvaderFransvan der Pol aande
GebrokenMeeldijk terecht.Van der Pol was bii een auto-ongelukom het leven gekomen €n mevr. Van der Pol woeg enkelejaren daamahaar aanstaandeschoonzoonhet
bedrijfoverte nemen.
Ten tijde van Van den Hoek was neestei, een bedrijf met 29 ha eigen en zes ha huurland. In de zomerwerd de oogstvan tarwe, haver,gelst en erwtenbinnengercdenen opgeslagenin de tasruimten.'s
Winte6 werd het korenin de schuurgedorst.In 1955viel
eenvan de vastemedewerkers,Arie van Rees,bij het dorsenin de machinewaarnazijn
moestworden.ln laterjaren werd de oogstmet eencombinedirect
beengeampute€rd
op het land gedorst.De combineen eenrupstractorwaxenin samenwerkingmet andere
l,angetijd zijn Arie en Tobiasvan Rees,Rook Voogden Arie de
boerenaangeschaft.
Kreek de vastemedewerkersgeweest,terwijl Beb LangsÍaten de huishoudingvoor haar
Íekeningnam.
ging het in
Van denHoekwasnog in de goedejarengestaÍ.Na de eerstewereldoorlog
wat beteÍ,maardaarnavolgdenna 1930al snelde crisisjaren.
dietijd economisch
Ook de oorlogsjarcn1940- 1945gingenniet aanReesteinvoorbij. De boerderijlag
midden in het gebiedwaar de Duitse parachutistenneerkwamenom van daaruit vliegveld Waalhavenen de stadRotterdamte veroveren.Aan het einde van de oorlog werd
de polder Het Buitenlandvan Rhoon,waarin de boelderij ligt, onderwater gezetom de
legerste stuiten.Door de aanlegvan eenkaderondoml?eeopmarsvan de geallieerde
in 1953liep de
r/eir?is de boerderijtoendrooggebleven.Ook bij de watersnoodramp
poldervol wateÍ.DaatReesteinop eenterp ligt, liep ze slechtsgedeeltelijkonder.Het
worden.
moestin die periodemeteenbootonderhouden
contactmetd9 buitenwereld
19ó3werd
In 1963beslootJillesvandenHoekzijn bedrijfteverkopen.Op 5 septemb€r
op Reesleín.
Van 's morgens7 uur tot l0 uur
voor de zoveelste
keererÍluis gehouden
kondende aspirant-kopershet vee en de machinerieënbezichtigen.37 Stuksstamboekveeen de landbouwinventarisgingendie dagvan het erfaf. Il de goedbewaardecatalogusvande openbare
vrijwillige verkopingstaaÍIallekoeienmetnaamenproductiegegevensvermeld.Ín de lijst van de landbouwmachines
staan:eentractor; cultivator, toolbaf
(vaste-tandcultivator),kunstmeststrooier,zaaimachine,schoffelmachine,rolblok, aardappelpootmachine,verschillende eggen, hakselmachine,bietenmachine,transporteur,
gierpompmet electrischemotor en slangen,luchtbandenwagen,
twee oud-Hollandse
boerenwagens,
diversegarelen,zwingenen tuigen,diverseploegenen eenmelkmachiaangetekend.
ne.De mestvaalt
bmcht540guldenop, zo staatin die catalogus
Een maandlater werd ook de boerderijverkocht.Toen werdende rollen aanHet Weegje omgedraaid.
De Reesteinboederij
werd nu doorde eigenaarvande andereboerderij.
Het Weegje3, aangekocht.

Contectblad jeasang 23

9

Op loktober 1963washet eendrukl(edagvoor WouterNoordzij.Hij kochtniet alleen
Reesleinmet elf ha land
het overigeland ging naarJanvan den Hoek ,, maarhij
verkochtde boerderijdiezelftle dag ook weer, maar dan zonderland. Een strook grond
er directomheen,groot 54 a en 60 c4 bleefbij nee.rteir?.
Jillesvan den Hoekstakhet
geld in de knip en werd rustendlandbouwer
op eennieuwebungalowaande Essendijk
in de Molenpolder.WouterNoordzij,tien ha landrijker. rverdvanafdietijd eengrotere
boer.
De nieuwebewoneren eigenaarvan ReerÍeinwcrd Ma:rten Remide Block.,directeur
van eennaÉrnlozeveÍrnootschap.
Drie jaar later kwam dc woning van boerderijieesleia
op de lijst van MonumenteÍzorg
te staan.Zo'n monumentprobcertmenin de oorspronkelijkestaatte behouden.
De Block bleefeigenaar
tot 14januaxi1977.Op die dagverkochthij zijn monumentale
bezit aande familie Van Hussen.Dczelamilie is tot op de huidigedageigenaaren zij
bewonennu Ree;rrei,
ofzoals de oudeinwonersvande Koedoodnogsteedszeggen:De
Oarre^Stee.
En met rechten ere!
In 1983is bij eenzwarestonn de achtermuurvan de bocrderijweggeslagen.
De heer
Van HussenheeftdaaÍopeennieuwcachterkant
latcnmetselcn.
Ter herinncringdaaraan
hcefthij eensteeningcmetscld
waaropdc volgendetcksris te lezen:
Deoudezwakke
stee
is 's nachts
doorzwarevlagen
gestoítenneergeslagen,
26/ 27noyenhert983
llit onderzoek
is geblekendatde fundam€nten
indcrdaad
uit I 100zijn. Er zijn kloostermoppenaangetroffen
en aanhet metselwerkis dat medete zien. Bovendienis ccn en
andeÍmetde C l4-methodeonderzocht.
tn de slappeondergrond
kon mengeenhoutgebruikenen daarommetseldemen de eersteI'undcring.l]ovengrondsging men bii de
bouwmethoutverderen datzal heteersteoptrekjegewccstzijn.
Op de nok vande schuurstaaleenmakelívr.Tegenwoordig
wordtzo'ngevelteken
vooral als versieringsmotief
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