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Í.n 192Ct kwam de hoeve Hazeldonk te koop. 2 Augultus was de
inzet en 9 augustus de toeslag. Beide verkopingen werden
gehouden in het café van Doruske de Vries (thans Jarnobar)
Eén van de verkopinger,^ zou aanvankelijk gehouden worden in
hêt Keizêrsboschrdat toen ook café was, vanwege een sterfgeval bij de familie Verbakel kon dat toen niet door gaan.
Hêt bestuur van de Latijnse School had het we1 goed getroffen bij de verkoping voor lrat het weer betrof. Door de
nooie nazor,rer stond er alles even fleurig bij.
De Hazeldonk stond mijn vader dan ook wel aan. Van zijn schoonvader (Dries van Hout), die de boerderij nee was gaan bezichtigell, h.rd hij wel vetnonên varl: rtPeaer, 't zie-t-'r án
d'n Broekkant nie aaltejt zo skên aojt as nawJ.rr Hij bedoelde daarmee dat de landerijen van de Hazeldonk, elk jaar
een paar weken onder rrater stonden.
De gebouwen in 1909 onder Rector Klaasen gebouwd, bekostigd uit een dikke beurs, waren hecht en sterk gebouvd. De
kap helemaal van gezaagd, zgn. Hollands hout, op dè stal,
dê eerste balk (van de drie) waar de schelftzolder op rustte, was een prachtige vierkante zware grenen balk uit één
stuk die dwars door het huis liep;
de twee anderen waren
zware íjzeren balken, die met een dikke ijueren stang verticaal
mêt de nok waren verbonden. Op de schuur had nen
de balke4 en stijlen gebruikt van de gebouwên van de oude
hoeve. De oude hoeve heeft nen helemaal afgebroken voor de
nieuwe huizing helemaal klaar was, want de ej.ken balken in
de nieuwe schuur waren zordel uit het oude woonhuis als van
de stal er} oude schuur afkomstig. De twee balken vooraan
irr de schuur van de nieuwe boerderij waren uit het woonhuis van de oude hoeve. De ene l/as ongeveer vierkant en
van inkepingen voorzien waarin de zolderribberr hadden gerust.a De andere balk was korter, over de hele lengte vierkant, en ook net de vermelde inkepingen. De einden waren
over ongeveer een halve meter van versieringen voorzien,
zoals men wel rneer bij dergelijke ba].J<en in oude gebouwen
earrt re.,f t . Deze balk had echter iets bijzonders: in het nid_
den aan de benedenkant was nameliÍt enkele qentimeters diêp
zoiets als een r./apen ingesneden.
lioeder heeft de dag van het vertrek rrélar Gemert, waar ze

zo. verlangend

b".";;;l;";;; naa5 j61
beleven' De
;il'r:":,'.__uitseziea,
z'e rs de taatste *r:.1: Ï":"iuu'
"á""';;,"n"n
den en op 22 aprir ?l;;
Í:.-1"^;"-;;";";:";llJ"li.'n"Jljil:
gênd
- &s seslorveil
;

zijn

.

we naar

4 Mei daaràanvol_

G,
vertrokken- Het r.
voor vader oru"a o""131t
een zware slaq
nret nee ,,"u" o"r..i"l: """.1 "t" ïËi ;;;"I"t
er wer op vooruit o;^I_"1- "". o"--i""ïà:;ï3";.i::;i"il.ïil

ïn Gernert t"".ó nrj-""; ";;.ilj
boeraeri],";-;;:"';:,1:l'
y"' 9" srond verdeer':"':;::
ï;": :I:ïu aun rn Èa",,. t;';;";
-;";d:";::lil;"iï

lÏ';*;"H,Í:;".ff:;:1"?ttt':

De eerste 10
à 1q .,"t
--rïooj"

iurí

r9zà,,

Fr' 16800'-).
tt"aat" we veer w,

n"rao.'o'Ji'4"";
r.'eiraFden nos onderfl";"
Vader overl eed in 1q,

;:"':,:ï;:'::l

;ï:;"Ï":X'i]iJiiil;"..t1

in iee*i jrJ
ï:j""':'":",1910'
-lr,'i;;;'
ï":;:";j,
7943 en
:,i:;.i!':t:ii:lffi
Droer

;;1,

eigenaar van 6.t'Íïttu,...".,

I

,^"'

r;:iij"iríÍ::"Íï;ï..f:i:ï;;_.*.Í:Í1"'ii;ïi:

nrrie

van Di.ik

oo,'- H","iu""il ;:_ï;:;.sins.

i:"iïi;'";"ï""t1.:ï
-;;;

?oen

i;:

ï:*i:

is ae fa_

11"tschuur
1".,rt.g;;;";",,';l;i"*"l'j.:,ï.,
één ruimte o'
vee en
::
tï:i-"""k"t'tl
tuot,"in
ken verrdi i de"o, o, .',, |t "- ""
3' ) i'i; ".:"Ï;?i J;";
konstis
.,an de
;;; ;"",_i"t Y'o.'h,.,i"
hoeve
;i;
ue muur ",;,;;:'
;;';";;,'"""hoeve' die artussen .*j,ull"'o:"'
i-at
in
zrcirt van tret wo.,nrruiil.en schuur'
*--n9"*l á,,".;;J;.:;:
De rarnen,^,".,i^l
:. g-..,r.r,teve..-';"":;ï::.,ttt
,."- rtu tweeru:ts, ce
-luiker
n i'"".-,1:;
vervansen
star en utn""" venster_
door ;;.;;i i"tn "ltramt
worden
i"a
":
een ste.l bi j waar
,
",',r't",,
o;"
_ e' ochuur,r,.,-,
;",-;;' ;":: ::":ï^ï"""n"::
""""1tï
;1,,
I :, ", :l
;=:ï:"I
nií,den i,, a. ,.i, i(,"_
;;;.:#::n

i:

i.i-lï';.":Ïr::i,l:";::l

;;;;;ï.::";ï;":;:.,;

r,, jo";:ïi:;,j;*::jíï:;:l,.iiiï;d;iJ":"";:
roe,*:"
remaar .pg"t"oil,.i-",:';.;I_i:i;:;r;:,]

-52-

de ot'.de hoeve. Het bakbuis had een ingebouwde oven (andere
bakhuisjes hadden soms de oven er van buiten tegen aaÍ gebouwd onder een afzonderfijk dakje zoals bijvoorbeeld bij
trde Voortse hoeverr otr| de Lodderdijk). Het raam, de deur,de
nuren, de zolderribben en -planken, de opleggers, de dakpannen, de plavuizen, dat alles was materiaal van de oude
huizinge. Aan dat raam was te zien hoe de ranen in de oude
hoeve geweest moeten zijn. De roedeverdeling liêt zien dat
de ramen kleine ruitjes hadden eÏl dat vensterluiken alleen
de onderste helft van het raan a.fsloteïr.
Het bakhuis had
ook nog een zolderraampje dat ook in de oude hoeve al"s
zolderrampje gediend zou hebben. Aan het bakhuis was ook
de W.C. gebouwd, met de toegang var buitenêf en daarnaast
een zandtrok voor de opslag van het witte strooizand (aat
aan de Zandstraat serd gehaald). Het baldruis werd in 1964
door Johari van Dijk afgebroken.
De schop, de andere bijbouw, die in lgOg xrerd gêbouwd, rf,as
ook helemaal van oud materiaal, Stijlen, balkenr de palen
waar de planken van de wanden tegen zaten, de planken zelf
en de opleggers en dakpannen, dat alles !Ías materiaal van
de oude Hazeldonk. Gezien tret materiaal aan de schop is de
grote graanschuur van acht gebinten bij de oude hoeve heIemaal van hout geweest inclusief de wanden. In de loop
der jaren zijn de wanden vaÍr de schop vernieuwd en vervangen. De schop had ook een deurtje $aardoor je binnen kon
zonder dê grote deuren te troeven gebruiken. Dat deurtje
had ook aan de oude hoeve dienst gedaan, waarschijnlijk als
buitendeur aan stal of schuur. In die deur zijn, denkelijk
door studenten van de Latijnse School , Íramen en jaartallen
ingesnedên, zoaLs C.v.d.Berg, eÏt J.Borret, f795. 7803, eeí
Du'its Ordens kruisje, eriz. Er is indertijd een foto van rt
deurtje genaakt (zie de fotoverzameling van de Hêenkundekring ) .
Itrat rf,ij aantroffen op de plaats waar tot 1909 de oude hoeve heeft gestaan.
Toen wij íí 7922 op de Haze!.donk kwanen wonen, rÍas er varr
rreen bouwval achter de nieuwe hoevert, hetemaal niêts te
zlen zoaLs Ad Otten abusievelijk suggêreert in het eers-
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