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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 sterf-
geval bij de familie Verbakel kon dat toen niet door gaan.
Hêt bestuur van de Latijnse School had het we1 goed ge-
troffen bij de verkoping voor lrat het weer betrof. Door de
nooie nazor,rer stond er alles even fleurig bij. De Hazel-
donk stond mijn vader dan ook wel aan. Van zijn schoonva-
der (Dries van Hout), die de boerderij nee was gaan be-
zichtigell, h.rd hij wel vetnonên varl: rtPeaer, 't zie-t-'r án
d'n Broekkant nie aaltejt zo skên aojt as nawJ.rr Hij bedoel-
de daarmee dat de landerijen van de Hazeldonk, elk jaar
een paar weken onder rrater stonden.
De gebouwen in 1909 onder Rector Klaasen gebouwd, bekos-
tigd 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 rust-
te, 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 ver-
ticaal 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 woon-
huis van de oude hoeve. De ene l/as ongeveer vierkant en
van inkepingen voorzien waarin de zolderribberr hadden ge-
rust.a De andere balk was korter, over de hele lengte vier-
kant, 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
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de ot'.de hoeve. Het bakbuis had een ingebouwde oven (andere
bakhuisjes hadden soms de oven er van buiten tegen aaÍ ge-
bouwd 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 dak-
pannen, 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 he-
Iemaal van hout geweest inclusief de wanden. In de loop
der jaren zijn de wanden vaÍr de schop vernieuwd en vervan-
gen. 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 Hêenkunde-
kring ) .

Itrat rf,ij aantroffen op de plaats waar tot 1909 de oude hoe-
ve 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-



te artikel over de Haznog over was, zat orru"ltl"no'olles wat er van de oude hoeve
dekt. D" bi;n;;;";--tËr de grond eh was rnet graszoden be-
binnenkant ;;;";"-";: t"l r"s volledis te zien. r,.ns, d"
ortewer ;;"";;=""ï. ";i:ïi;1. i{:!Í"1,"n;;.Ï:m":l*jl:::noeten er dus al een hele riio n"ri.à"-i"ïi,
;::: ï;ïi"Ï;:':;':i":I":' I";;'";;;;-;"ï::":' :ï"lil"::
den waterhoe;;;;. =Ir op het water van de grachten n.stel-
De binnengracht had een.breedte van ongeveer vijf meter, de;ï";:"ïïJ"l!ï.ilr"l"oerharve,;;.;..";;;-:en raag nodder
planten in. 

rneter' Dr groeideh allerlei water-
Er was ook eeh buitendlen. die _;"i;;""";::;nlllll;",ot"_:: .ïl'": ",, ï1,.n.",
fl"g. "r ae binneniri.r,r. op o"plattegrohd hiernaast is deloop van de grachteh aahgege_
::r. De strook grond tusser.)olnnen-_ en buitengracht was
:il_": ,_ï en Z_o kant onee_
,veer b rneter breed. Het vier_xante perseeltje aan de N_O
I1na van de binnengracht wasongeveer even groot als de ou_de huisplaats. Het ""t;I"-i,,-_^Fhoog boven tret omrinol-lbied tussen de grachter stak het zoplaats. I.ussazr *.J-l-d" lahdschap uit als de oude huis-plaats. tussen tii" 

'-' --rrusclap utt als de oude huis-
noestuin 
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sedeelte ;"a-;":;'::;eh 
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eerste huisv"ii"u"i-Ï"ti::::, ""n 10 neter sedenpt met het
deze vuilatort -i"rir, ""t""t opgehaald is- vader heeft
nret op zijn voorste, .*"ll.nn"n omdat het gerneehtebestuur
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""o" grohd van de vroegere huis-

aa"r te""Ji ;r'n:;:r":"i:"1 "-"n de sracht welhaast zekerl on dê huisplaats op te tog"rr, in
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de grachten terug gestort evenal"s de zwarte grond van de

pr"át" t.." eerst de moeshof was' Bij het afgraveÍl van de

oude huisplaats, kwamen de fundanenten van woonhuis ' stal

"a, 
orta" graanschuur te voorschijn' Van de gemètselde wa-

i""prrt, ái. tot onderaan werd uitge'tiept' kon men toen

ziendatdieopeenhouterrri4gwasaaÏrgelegd.Uitdieput
die was gelegen tege?rover het woonhuis kl^'anen enkele voor-

i""p""-"á"t io','un ái. meh vroeger in de Put had laten val-

ren..ookbleekdatereerdêreenputvanmirrderduurzaam
iàiu"i".r gestaan moet hebben tegehover de stal' verder
kwameÍr er nog fundamenten te voorschijn van de trrree onder-

einden van een gemetselde poortboog die zich bevondeh op

errkelemetersafstandvafldegrachttegehoverdeplaats
r,{aar de houten brug over de gracht lag' die vabaf de oDen-

uà"u *"g toegang gaf tot de oyde hoeve' -Die 
poortboogt zo

stel ik me voor' zal et ongev;er uit gezierr hebben a1s -de
poortboog die rrog te zien is in Aarle-Roxtel bij de ruine
van de uitgebrande en ingevallen troeve Huize ter Hurkensrr

ook genaamd rrde witte poártrr' Van de voorrnelde houten brug

over de gracht op cle iazeldonk kwamen de onderste delen

van de palen waarop de brug gerust had te voorgchijh' Dèze

palen mlesten met rnotoriscnà kracht uit de grond worden
-get 

rokken. Ze hadden eeÏr lengte van ruim anderhalve netêr
waarvan 75 cm. aangepuht' Ook een stukie plank van de brug

*."at""..gg"vonden.Indeherfstvan19'9heb.ikallesoll
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