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TEN CEl .EIDE 

Na een onderbreking van een aantal jaren ligt hier weer 

een nieuw nummer van de 'Midwinterpraot' voor u. 

Door allerlei oorzaken, o.<l. gebrek aan kopij, was hel 

bestuur niet in staat een jaarlijkse verschijning rond te 

krijgen. 

Cckozen is nu voor de verschijning van de 'Kronyck' in 

het voorjaar en de 'tvlidwinterpraot' in december. 

Het vcrenigingsnieuws zal in hoofdzaak in de 

'Midwinterpraot' vcrmeld worden; de 'Kronyck' zal dan 

meer historische artikelen bevatten. 

De heer j. van den Broek heeft uitgebreid onderzoek 

gedaan naar de geschiedenis en de bewoners van de 

boerderij "Tjoonk in de weide', onder Hackfort. I iet 

resultaat hiervan vindt u, naast een aantal andere 

artikelen, in deze '/VIid\·vinterpraot'. 

liet bestuur van de vereniging 'Oud ~ Vorden' wenst u 

alvast fijne feestdagen en een goed 1996. 



VERiiNIG INGSNIEUWS 

i'ohlfl )\ewonnlijk werd het jaar 1995 geopend met de 

'NitljUII•HV IHihl', Op dinsdag 10 januari in 'het 

JlnntnHtdljtl'. Hp l ln lc; gntJICn op dc7.C nvond waren het 

111111 llhdhtjlill, l ll;~ lllft l) (hl uil j rul O tl lnk en Dinnnc 

t\ l lll " li\111) , 

I!Yltllll lti llll(ilti'C j tll'll ll wrH• t ' l' door enke le lcd t>n weer 

vt•cl 11chnkkcu zodlll er volo tJ viln o liebollen, 

nieu wjaélrskoeken en wafels genoten kon worden. 

jammer genoeg kwam he t optreden van 'Hadiejan' niet 

geheel tot zijn recht. De verstaanbaarheid liet nogal wat 

te wensen over, waardoor veel van de toch wel goede 

teksten nie t o vcrkwilln . 

Achtcmf gezien znu een rmdcrc luidspreker-opstelling 

llliHtJChll' ll (}(•te•· 7.1Jn Hl'WUCiH. llcn volgend maal be te r, 

Ynlltm W\1 IIIMH' hopu11, 

\VItt V01'1lll IM op Ocelden van het oude Vorden kwam 

11p nuwnd.lg 1J februari goed aan zijn trekken. Door de 

hncn J. vnn den Broek en P. Takken 1werden in 'I let 

PnntoHcltje' d ia's uit he t Vorden van! nu en uil vroeger 

jaren nanst elkaar getoond. 



Men kreeg zodoende een goede indruk van wat er in 

ons dorp allemaal veranderd is. Aan tekst en dia's was 

veel zorg besteed. Vooral de dia's van oudere objecten, 

die vaak van ansichten moesten worden gemaakt, 

bleken van een uitstekende kwaliteit. 

Voor de aanwezigen 1was het een bijzonder fijne avond 

die zeker een vervolg verdient. 

In de jaarvergadering op woensdag 22 maart nam Mevr. 

J. Vreeman-Dekker afscheid van het bestuur. Veertien 

jaar heeft -ze hierin zitting gehad en heeft ze, eerst als 

secretaresse en later als organisatrice van meerdere 

tentoonstellingen, heel veel werk verricht. De haar 

aangeboden bloemen waren dan ook dik verdiend. 

In haar plaats kreeg de heer l-1.\-V. Rosse!, P. van 

Vollenhovenlaan, zitting in het bestuur, waarin Mevr. 

F. van Druten-Vrieze en de heer H. Reindsen \<\•erdcn 

herkozen. 

Het ledental beweegt zich nog steeds in een stijgende 

lijn en bedraa&t thans 290. 

Voor het herstel van het dak van de dorpskerk heeft het 

bestuur een bedrag van fl. 500.- toegezegd, hetgeen door 

de vergadering onder applaus werd goedgekeurd. 
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I htt wurk van de secre taresse, Mevr.~ F. van Druten· 

Vrlcn~o, cvtH1nls het werk van de penningmeester, de 

lllt@r I" Rchuoldurmnn, bleek uitstekend te zijn gedaan. 

I ililrllll IYM h t wonrd 01111 de heer E. jans uit Almelo, 
lila nnn do hn11d Yftll vol tiln's do nnmvc>.i~en kennis 
llol maken mat hl"tnrl•chc bnuwku11st. De heer Jnns 
bluuk tltiJ\ lll lwhben voor hetgeen bewaard dient te 
blijven en wil daar ook graag anderen warm voor 

maken. Als dat gebeurt zoals op de avond zal hem dat 

zeker lukken. In ieder geval een avond waar velen wat 

van opgestoken hebben. 

Van 28 maart tot en met 9 npril werd er door onze 

vereniging In de bovcnznnl vnn de openbare.bibliotheek 

con lcntnnnalclliiiK KCorKnniscerd ter gelegenheid van 
!\U jnnr bcvrljdh1g. Door de heer en mevrouw Vreeman 

WM er heel wi\1 mntcriaal verzameld dat op het thema 

lH•trckking hnd, zoals vele foto 's en kranteknipsels, 
mnnr ook a llerlei andere voorwerpen uit die tijd. Er was 

i'.ovccl materiaal dat alles maar met moeite in de zaal 

t•cn plaats kon krijgen. 
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Door de heer F. Schmitz werd er een doorlopende 

video-presentatie verzorgd. Hierdoor kreeg de 

tentoonstelling een heel levendig karakter. De vele 

bezoekers waren over het geheel bijzonder enthousiast. 

Vooral fijn voor de vele helpers en toezichthouders van 

onze vereniging. Aan hen allen hartelijk dank en 

natuurlijk in het bijzond er aan d e heer en mevrouw 

Vreema n. 

Eveneens verscheen er een bijzonder nummer van de 

'Kronyck' ter gelegenheid van het feit dat we vijftig jaar 

geleden werden bevrijd. Hieraan werd door diverse 

personen meegewerkt, die hun ervaringen uit de jaren 

1940-'45 op papier hebben gezet. Er bleek ook buiten 

onze vereniging nogal wat belangstelling voor dit 

boekje te bestaan. De 100 extra exemplaren die er waren 

gedrukt, waren in heel korte tijd uitverkocht. 

Door de luxe uitvoering en extra dikte van de 'Kronyck' 

\vas de kostprijs aanmerkelijk hoger dan de normale 

uitvoering. De goede verkoop van de extra nummers 

heeft echter de schade voor de kas van de 

penningmeester tot he t gebruikelijke beperkt. 



Op wnunsdn!l17 mei werd de jaarlijkse excursie per bus 

8""'""'""· Duel was ditmaal het stadje Elburg. Voor 
"'"" rul8 hMldun d ch ruim vijftig personen aangemeld. 
1\lh.u' rwl w rd r en boottocht gemaakt door de haven 

en hot t'levomccr. ticluns wnrun de 
wecrHomslin'ldighcdcn niet optimaal. Door de regen was 

het zicht erg beperkt. De koffie op de: boot smaakte er 

echter niet minder om. 
Door een onverwachte reactie van e'en paticnt van een 

meevarend gezelschap liep mevrouw Overmars wat 

averij aan haar kleding en gemoedstoestand op. 
Gelukkig werd ze door enkele darnes van onze 

vereniging goed opgevangen en bleven de gevolgen 

beperkt. 

Na een bezoek aan een touwslagerij .werd het gezelschap 

verdeeld over twee gidsen, die ons tijdens de 

rnndluldhlM door het studje veel bijzonderheden wisten 

to ve rtellen. 

Alll11lslulth1g vnn de middng genoot het gezelschap in 

llnlHl vun een uitstekend verzorgde koffietafel. 

ledereen kon tevreden zijn over deze middag die was 

gt~organiseerd door de heer Schoolderman. 



Zaterdag 9 september was weer de jaarlijkse 

:tvlonumentendag. In samenwerking met de gemeente 
Vorden was er namens onze vereniging door de heer J. 
van den Broek en de heer G. Koop weer een 
aantrekkelijke route uitgezet. 

Opengesteld waren dit jaar: 
Kasteel - gemeentelwis Vordeu 

R.K. begrnnfplnats 
Kasteel de Kieftskamp (de eutree) 

Boerderij 't Schimmel 
Boerderij J\.ieftskampweg 
Boerderij 't . Waarle 

iVIofe11 Li11de 

R.K. kerk Kraneuburg 

Bakoven familie Wesselink (Eikenlaau) 

Boerdeáj 'I Rikkeuberg 

Langs de diverse objecten was een fietsroute uitgezet 
van ongeveer 15 km. Voor alle objecten bestond een 

goede belangstelling. Bijzonder interessant waren de 

oude mutsen, jurken en spelden bij boerderij 't 

Rikkenberg en het interieur van boerderij 

Kieftskampweg 1 (lam. Oudok-van Heel) 
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\Vnt betreft de organisatie van deze monumentendag: 

do h •r j. van den IJroek heeft te kennen gegeven 

hlurmcu te willen stoppen. Het bestuur zoekt een 

opvHiscr, die s1unon met de heer C. Koop de organisatie 
vnn duzu dng wil verzorgen. De heer j . van den Broek is 

bureld zijn opvolger goed In te werken! 

Na een onderbreking van enkele jaren heeft onze 
vereniging dit jaar weer haar medewerking verleend 
aan de Nuts-floralia bloemententoonstelling, die van 15 

tot en met 17 september werd gehouden in het 
dorpscentrum. Een grote verrassing was de ons 
toegemeten ruimte. Zouden we aanvankelijk zo'n 12 
vierkante meter tot onze beschikking krijgen, later bleek 
dat het hele middenstuk voor ons bestemd was. Het was 
een hele klus om dit in te richten, rrlaar dankzij de 
enorme inzet van de heer J. van DrUten kregen we een 
stand die alle verwachtingen overtrOf en veel 

waardering oogstte. 
Door de heer H.W. Rosse! was er een bloemenquiz voor 

deze tentoonstelling gemaakt. Bezoe~ers van de stand 
dienden de namen te raden van een zevental planten 

die vroeger regelmatig op en om de boerderij 

voorkwamen. 



Voor de deelnemers was een drietal prijzen beschikb<.la r 

gesteld, namelijk fl.25.- , fl.lS.- en fl.lO.-. De deelname 

was goed, echter de plantennamen bleken voor velen 

niet gemakkelijk te raden. Twee personen (van de 62) 

waren er met alle zeven goed. 

Al met a l was d e d eelname aan deze tentoonste lling een 
goede promo tie van . onze vereniging. 

Ter voorbereiding op de reis naar Hattem op 14 oktober 
was de heer 13. van der Veer uit Borculo uitgenodigd. 

Hij gaf aan d e hand van tal van dia's de aanwezigen in 

'De Herberg' een goed overzicht van het werk van 

t\ntun Pieck. Daarbij_ werd tevens de levensloop van 

deze begenadigde tekenaar belicht. Ook deze avond, 25 
september, was weer bijzonder goed bezocht. Door deze 

lezing hebben de d eelnemers aan d e re is naar 1-lattem, 

met bezoek aan het Anton Pieck Museum, een beter 

inzicht in het geheel gekregen en meer profijt van hun 

bezoek. Dit bleek maar al te goed op zaterdag 14 oktober. 

Ruim veertig perSonen namen aan deze excursie deel. 

Alle personen werden door d e heer Schoolderman 

verdeeld over een twaalftal auto's. 

10 



Voor medepassagiers was een bedrag van fl. 7.50 

vastgesteld als bijdrage in de reiskosten. 

Veel werk was er te zien in het museum. Naast het vele 

werk van Anton Pieck, kon in het erbij gelegen 

oudheidkundig museum een indruk ;worden verkregen 
van tal van oude ambachten en klederdrachten. Voor de 

liefhebbers waren er ook nog de schilderijen van 

Vnermnn, de 'Jjsselschilder'. Al met al bleek dat het u~r 
dat was uitgetrokken voor het museumbezoek wat aan 

de krnppe kant was. Niet zover daar vandaan, in het 
'Daendelshuis' smaakte de koffie met gebak 
voortreffelijk. 
Een geslaagde middag die prima was georganiseerd door 

de heren Rosset en Schoolderman. 



HANEIJALKEN 

I-l.G. Wullink 

In het artikel in deze uitgave van 'Midwinterpraot' van 

de heer). van d en Broek over d e boerderij 'Tjoonk' z ie t 

u bij d e boerde rij-tekening het woord 'hanebalken'. 

Hanebalken zijn de horizontale balken in het dakgebint 

die de schuine balken die het dak steunen met elkaar 
verbinden. Afgeleid daarvan is he t spreekwoord 'I-lij 

woont in d e hanebalken', wat wil zeggen dat hij hoog en 

droog woont. 
Vroeger, in d e tijd van het 'los huus', liep het vee en 

ook d e kippen los rond in de boerde rij. 's Avonds 

zochten de kippen een hogere plaats op om hun 
nachtrust te houden en vlogen dan naar de hoogste 

balken. Ook d e haan zocht daar een plaats. Vandaar de 

naam 'haneba lken'. Ook voor balken boven in andere 

gebouwen werd die naam wel gebruikt. 

De naam 'hanebalken' is al tamelijk oud. In 'Moutje', 

een blijspel van Brederode, uit 1615, komt het woord 

hanebalken al voor. Ook in de Camera Obscura van 

Hildebrand lezen we bij de familie Kegge: "Nogal 

hoger?" vroeg een luidb stem die ik niet kende, 
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"drommels tante, dat iS in de hanebalken." 

I lanen zijn fiere, vechtlustige vogels. Door te kraaien 

kondigen ze de morgen aan. Een oud spreekwoord luidt: 

'En al kraaide de haan nimmermeer~ nochthans soude 

de dach komen.' 

Het haantje op de toren wijst ook op het verkondigen 

van de dag en het wekken uit de slaap. 

Gekerstend: 'Het aankondigen van de morgen werd het 

prediken van het ware licht en het wekken uit de slaap 

werd het wekken uit de slaap der zonde'. 
Er bestaat nog een oude rechtsformule: 'Zolang de wind 

·waait en de haan kraait'. 

Bron: Postma, w·.P. & Scheepmaker, E.A.J., Wat va11 

eksters komt, Imppelt graag. Amsterdam, 1989. 

13 



DRIEKONINGEN 

H.G. Wuilink 

Het eerste feest in het aanstaande nieuwe jaar is 

'Driekoningen', ook wel aangeduid als Epiphania. Het 

wordt op 6 januari gevierd. Kerkelijk betekent dit feest 

de afsluiting van de Kersttijd, vroeger de afsluiting van 
de midwinterfeesten. Dan worden de kerstbomen 

opgeruimd, hetzij in de tuin geplant, hetzij in de 
container of op de brandstapel. En anderen, die hun heil 

in een kunststofboom hebben gezocht, zullen de boom 

een plaatsje op zolder geven. 

Driekoningen is ook de dag dat de midwinterhoorn 

opgeborgen wordt. Daar wordt strak de hand aan 

gehouden-niemand Zal hier voor de volgende advent 

hoorbaar op blazen. 1 

Hoe men aan de naam 'Driekoningen' komt, is niet 

duidelijk. Volgens het bijbelverhaal kwamen er drie 

wijzen (dus geen koningen) uit het oosten met wierook, 

mirre en goud naar het kind Jesus. Ze werden geleid 

door een bijzondere ster. Misschien waren deze wijzef\, 

sterrekundigen, maar het is allemaal tweeduizend jaar 

geleden en het verhaal is ook niet meteen opgeschreVet'\ 

toen het gebeurde. 14 



Keizer Barbarossa vond de wijzen in ieder geval 

belangrijk genoeg om hun beenderen in 1162 uit Milaan 

le halen. Ze worden nu bewaard in een schrijn van een 

speciale kapel in Keulen. 

\-Vat de viering van Driekoningen betreft: ook \.Yillem 

13arentz vierde in 1597 tijdens zijn overwintering op 

Nova Zembla het · feest van Driekoningen. 

In de noorderlijke Nederlanden werd 1het feest meestal 

binnenshuis gevierd. Dat laten ons de voorstellingen op 

de schilderijen van Steen en Jordaens zien. Onder 

andere werden er dan koeken gebakken. In één ervan 

zat een boon. \.Yie de koek met de boon kreeg, was dan 

koning of koningin. Of daar het gezegde 'een heilig 

boontje' vandaan komt, blijft een vraag. 

Waarom wordt er een boon in een koek gebakken? 

Misschien wel een vervolg van de nieuwjaarsfeesten 

van de Germanen. Die aten in de twaalf nachten van de 

nieu\vjaarsfeesten geen peulvruchten '(toen hun 

hoofdvoedsel). Oe heilige boon had misschien iets te 

maken met het einde van die vasten. In een samengaan 

van het Christelijke geloof en bijgeloof gingen boeren in 

het zuiden van het land op Driekoningen met 

jeneverbestakken door het huis en de stallen. Men dacht 

zo de boze geesten te verdrijven. 
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Met krijt of ander materiaal werden de beginletters van 

de namen van de driekoningcn, Kaspar, Melchior en 

Ualthazar, op deuren en dergelijke geschreven. 

Kinderen deden de kaarsjessprong. Ze sprongen dan 
over drie, in turven gestoken, kaarsjes. De middelste 
kaars was zwart gemaakt, omdat Melchior van 

Driekoningen ook zwart was. In enkele kerken werd 

met Driekoningen een toneelstuk opgevoerd. Maria, 

Jezus, 1-Ie rodes, de Drie Wijzen, de os en de ezel 

verschenen dan voor het voetlicht. 

Misschien dat vroeger de kinderen hier ook wel 

rondtrokken, maar dat zien we nu niet meer. In Brabant 

en Limburg gebeurt dat hier en daar nog wel. Evenals bij 

onze oosterburen. Op 6 januari van dit jaar waren we in 
V reden, even over de grens, achter Groenlo. En daar 

zagen we nog enkele drietallen jongens rondtrekken, 

verkleed als koningen Kaspar, !vlelchior en Balthazar, 

waarvan Melchior als de zwarte negerkoning. 

Genoemde namen duiken in de achtste eeuw pas weer 

in de geschiedenis op. \Vaar ze vandaan komen is niet 

duidelijk. 

Op hun hoofd hadden de jongens een papieren kroon, 

in hun hand een stok ptet daarop een ster van 

goudpapier. 
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Zo trokken ze langs d e huizen, waar ze meestal \'\'el wat 

kregen in de vorm van snoep of geld . Da t geld is d an 

vaak voor één of ander liefd adig doel bes temd. 

In het algemeen is he t hier nu wel zo d at we van 

Driekoningen niet veel meer merken. Soms herinnert 

een oud gezegde ons er nog aan: "fvle t Driekoningen 

word en d e dagen een hanentree langer." 
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Ut olde jaar is al haos \veer veurbi'j 
t'vlet 1996 beginne v.•i'j dan weer opni'j 
Toch wöd t'r vake achterurn me ekekken 
Want alles bm·v nog neet vergetten 

In mennug huusgezin is wel wat gebeurd 
Al hebbe wi'j natuurluk neet alles eheurd 
Völle piene was t'r en verdreet 
Ok bli 'jschap was t'r bi'j de vleet 

Dee ut nauwste d'r bi'j betrokken is 
Oee wet ut beste, dat is beslis 
Wat ut ni'jc jaor ons brengen zal 
Gin n1ense die ut wet now al 

Al komp t'r zwatte wolken an 
Meschien dat de zunne ut redd en kan 
Ut lech van de zunne dan geet schienen 
Oe donkre \·volken weg laot drieven 

Wi'j wenst mekare ut beste too 
en zölt preberen ut te doen 
As wi'j begint met goeie moed 
Is dat natuurluk altied goed 

Of al die wensen u ut zölt kommen 
Dat könne w i'j alleen maor hoppen 

Driekus Kettelerij 
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~OIPD[l?Y TJOOnl:' EAmt\il612 vomR 

DE BOERDERIJ TIOONK', AAN DE HAAKSEWEG TE 

VORDEN 

). van den Broek 

Onder het landgoed Hackfort," aan de Daakseweg 

nummer 12, staat de boerderij 'Tjoonk'. De naam 

Tjaank kan ook als 'Tjoïnk' worden geschreven en is 

waarschijnlijk afgeleid van een oude Germaanse naam
dat kan Jodo geweest zijn. In een leenàkte van 23 

oktober 1367 worden de tienden van het goed 'Tyoding' 

door Wilhelm van Rronchorst beleend aan Gherde van 

1-Iacvoerden en in het verpondingsregister van 1646 is 

19 



'Joeinck tot Hackfort' genoemd. Het lijkt aannemelijk 

dat de beid e benamingen be trekking hebben op deze 

boerderij. Het eigendom berust sinds 1981 bij de 

Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. 

Voordien was het landgoed in het bezit van de famili e 

van \rVes terholt tot Hackfort. 

Het pand is opgenomen in de lijst van 

Rijksmonumcnten. De huidige bewoners z ijn j .\V. 

l{ietman met z ijn gezin. De Rictman's wonen hier <l l 

sinds het einde van de vorige eeuw; zij kwamen van 

Voorst en de eers te hunner vvas de overgrootvad er van 

de huidige boer. 

Bij de boerderij behoort ongeveer 19 hectare 

landbouwgrond. 

In de vroegere wijksgewijze huisnummering werd he t 

pand in 1806 aangeduid als C 29. Door latere 

vernummering werd dat achtereenvolgens C 145, C 162, 

C 168, C 4, C 3 en in 1921 weer C 4. In d e oude tijd 

werden de bewoners echter mees tal benoemd met de 

naam van de boerderij . In dit geval werd daarvoor de 

laats te tijd echter niet de naam Tjoonk gebruikt, maar 

waren de bewoners (de ouders van de huidige boer) in 

de wandeling 'Lammert en Toos in de Wcie' genoemd . 

Dat had er misschien mee te maken d at de boerderi j ver 
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huisnummering ingevoerd en sindsdien wordt het 
pand aangeduid als Uaakseweg 12. 

De boerderij is van het zogenaamde Saksische type, 

evenals het merendeel van dit soort gebouwen rondom 

Vorden. Dit type wordt ook wel aangeduid als drie

beukig halle-huis; de drie beuken zijn dan: de deel en de 

beide zijgedeelten onder de hilden, waar als regel he t 

vee werd gestald. De grondvorm van de kapconstructie 

wordt gevormd door de gebinten, het zogenaamde 
'vierkante werk'. De dakbedekking bestaat aan de 

zijkanten onderaan uit pannen, terwijl de bovenste 
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gedeelten én de wolfseinden boven de voor- en 

achtergevel met riet zijn gedekt. Riet en pannen worden 

gedragen door sporen, die bij de nok op elkaar s teunen 

en verbonden zijn door hanebalken. Ze rusten verder 
op de muurplaten en op de bovenbintbal ken, die in de 

lengterichting van de boerderij lopen en steun vinden 

op de doorstekende stijlen van de gebinten. De nodige 

schoren zorgen ervoor dat de konstructie niet kan 

vervormen. Op de doorsnede-tekening van de boerderij 

is dit kapwerk ook aangegeven. 

In de voorgevel is het jaartal 1816 aangegeven door 

middel van siermuurankers. Volgens de vorige 
eigenaar, Mr. A. baron van Westerholt van Hackfort, is 
dit 6~n van de oudste boerderijen van het landgoed en 

is het aannemelijk dat de boerderij véél ouder is en 

wellicht in 1816 verbouwd of vernieuwd is. Aan deze 

gevel is ook te zien dat na de oorspronkelijke bouw de 

zijgevels van het voorhuis zijn verhoogd; een methode 

die in deze omgeving veel is toegepast om meer 

woonruimte te verkrijgen. 
De kleine ruitjes zijn typerend voor de vroegere 

bouwperiode. De hoogte is net iets groter dan de breedte; 

de verhouding is hi~r ongeveer 1,25 : 1. Dit is bijzonder 

mooi om te zien. 
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Het achterhuis van de boerderij is in het jaar 1932 

vernieuwd en het woongedeelte een jaar later. In 1993 is 

het voorhuis inwendig verbouwd en aangepast aan de 

huidige wooneisen. Ten tijde van de genoemde 

verbouwing van het achterhuis was1 baron B.F.W. van 

\V esterholt van Hackfort, de vader Van Mr. A., eigenaar. 

I-lij voelde zich erg betrokken bij de bouw en kwam 
iedere dag aan het begin van de morgen en van de 

middag kijken of er goed werd doorgewerkt en of het 

karwei naar zijn plannen werd uitgevoerd. Dat laatste 

betekende ook dat er zo zuinig mogelijk moest worden 

gewerkt en zoveel mogelijk bestaand metselwerk moest 

worden gehandhaafd. Oe aannemers-de gebroeders 
\Vullink uit Vorden-wilden goed werk leveren en 

waren voorstanders van een algehele vernieuwing van 
de zijmuren. Om 'met genade mee te werken' spraken 

ze met hun personeel af dat ze op een morgen een 

kwartiertje eerder zouden beginnen. Een stelletje 
wiggen in voegen en een klein zetje waren voldoende 

om de ene zijmuur te laten vallen. Toen de baron 

kwam kijken was het leed al geschied. Hij liet zich 

echter niet kennen en aanvaarde de feiten, maar hij zei 

wél tegen de aannemers: "In het vervolg wordt hier om 

8 uur 
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begonnen en nie t om 5 vöór 8, of 5 över 8. I leb je dat 

goed begrepen ' ·Vullink? En de andere zijmuur blijft 

s laan Wullink. I leb je dat goed begrepen?" 

Dat er naar de baron werd geluisterd is te zien in d e 

noord muur, waar he t onderstuk nog uit o ud 

metselwerk bestaat! 

Bij de verbouwing van he t voorhuis ging het op 

d ezelfde manier. De baron zat op het 'rikwerk' van de 

tuin en gaf aanwijzingen aan d e metselaa r: "Die steen 

moet iets rechte r, '.Yullink." - "Zo goed, baron?" - "Nog 

ie ts rechter, ja nu is het goed." 

Tussen de middag, in de schafttijd, werd er vaak een 

kaartje gelegd. Eén van d e werklui werd dan op de 

uitkijk gezet. /\Is de b<lron in aantocht was, moes t het 

potje nog wel even worden uitgespeeld. Door flink met 

hamers en metseltroffels lawaai te maken, werd de 

indruk gewekt dat er al hard gewerkt werd! 



I l~el bijzonder in deze boerderij is de sluitsteen boven 
in de boog van de grote deeldeuren, ;n de achtergevel. 

Daarop is een gaper te zien zoals drOgisterijen veelal aan 
hun gevels aanbrengen, alhoewel dat meestal niet in de 
vorm van zo'n sluitsteen gebeurt. Over deze sluitsteen 

is in verschillende artikelen al eens geschreven, maar 

tot op heden kon de juiste herkomst nog niet worden 

achterhaald. Als (prozalsche) mogelijkheid is wel eens 

genoemd dat het ding wellicht gewoOn ergens op een 

veiling is opgediept en hier ingemetseld. Als meer 

romantisch idee is geopperd dat op een nabijgelegen 
stuk grond, dat de 'Doodslag' wordt genoemd, vroeger 

een ridder is gesneuveld en dat zijn hoofd in de 

sluitsteen is vereeuwigd. Als dat waar is, was hij beslist 

niet 'moeders mooiste'. Het blijft dus geheimzinnig en 

daardoor toch wel spannend! 
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I .angs d e boerderij loopt één van d e gemnrkecrde 

wandelroutes over het landgoed llackfort. 

Als door het bovenstaande verhaal uw belangste lling is 

gewekt, kunt u vanaf die route een goed gezicht krijgen 

op deze fraaie boerderij . 
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