
GEVELSTENEN 
door G.J.A. Beerthuizen-van Kooten 

De gevels van boerderijen vertonen vaak stenen, welke duidelijkheid kunnen verschaffen over de 
ouderdom van het gebouw of een vroegere situatie ter plaatse. Wel moet men oppassen dergelijke 
feiten klakkeloos aan te nemen. Om dit aan te tonen enkele voorbeelden: een steen en een uitgesneden 
houten bord in de gemeente Willeskop. 
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Gevelbord boerderij ,, WELGELEGEN" - Willeskop A79 (Foto: G.J.A. Beerthuizen-van Kooten) 

In boerderij „WELGELEGEN" - Willeskop A79 treffen we geheel links in de voorgevel een zeer fraai 
houten bord aan met als datum 1671. Het gebouw is echter van veel latere datum, want direkt naast de 
voordeur leest men in een eenvoudige steen: De eerste steen gelegd 15-6-1903 J.H. de BRUIN en 
echtgenoote A. de BRUIN geb. BOS en kinderen L. de BRUIN J.J. de BRUIN T. de BRUIN J.H. de 
BRUIN F. de BRUIN (1). 
Bij de herbouw in 1903 heeft men het bord afkomstig van de oude boerderij geplaatst in de huidige 
gevel. Het vorige gebouw is door brand verwoest. 

Een ongeveer gelijke situatie treffen we aan bij boerderij „KOOYLUST"- Willeskop A65. Daar treffen 
we naast de naam-gevelsteen nog een kleine steen rechts onder in de gevel aan met het opschrift: 
VERN = 1840 C.D.B. Hier hebben we te maken met een oude steen in een nieuwere gevel. 

Gevelsteen boerderij ,,KOOYLUST" - Willeskop A65 (Foto: G.J.A. Beerthuizen-van Kooten) 

Zoals de tweede steen aantoont is de boerderij vernieuwd in 1840, maar de naamsteen is ongetwijfeld 
veel ouder. De afkorting C.D.B, staat voor Charles Antoine baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky 
(2), die met zijn echtgenote Jkvr. Henriette Josephine Jacqueline Bosch van Drakestein (3) op 24 juni 
1840 de boerderij kocht van Arie van Vuuren c.s. (4) en in datzelfde jaar nog tot vernieuwing ervan 
overging. 
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De boerderij ontleent zijn naam aan de eendenkooi, welke voorheen in het weiland achter de boerderij 
heeft gelegen. De plaats van de kooi is nog duidelijk in het land waarneembaar . Naast deze boerderij , 
welke de herinnering aan de aanwezigheid van een eendenkooi levend houdt , is er ook in het 
aangrenzende buurtschap Blokland een boerderij met dezelfde naam. In de vorige eeuw waren er in 
deze contreien vele eendenkooien, waarvan er nog twee bewaard zijn, beiden in Blokland. 
Zij genieten thans de aandacht van Staatsbosbeheer. 

Noten 
1. Jan Hendrik de Bruin, zoon van Floris en Elisabeth Bos, geb. Schalkwijk 11 februari 1851,overl. Willeskop 1 

januari 1935, tr. aid. 8 juni 1881 
Aaltje Bos, geb. Willeskop 13 maart 1852, overl. aid. 30 juli 1907, dochter van Jan Janse en Teuntje Verweij. 
Uit dit huwelijk: 
Elisabeth, geb. Willeskop 21 juni 1882, overl. aid. 8 oktober 1961, tr. aid. 27 april 1916 Cornells van der Vlist, geb. 
Harmelen 4 maart 1885. overl. Willeskop 6 maart 1949, zoon van Nicolaas en Cornelia Lekkerkerker. 
Jan Janse, geb. Willeskop 16 augustus 1883, overl. Linschoten 8 januari 1963, tr. Harmeien 17 april 1914 Jannetje 
Doornebal, geb. aid. 8 september 1880, overl. Woerden 4 januari 1953, dochter van Reijer en Margrietje Bos. 
Teuntje, geb. Willeskop 27 januari 1885, overl. Utrecht 19 mei 1938, tr. Willeskop 28 april 1919 Pieter 
Hoogendoorn, geb. Woerden 28 november 1878, overl. Zeist 12 november 1954, zoon van Cornells en Jannetje Op 
't Landt. 
Johanna Flora, geb. Willeskop 19 november 1886, overl. Zeist 23 april 1950, tr. Willeskop 22 april 1921 Martinus 
Bos, geb. Benschop 2 januari 1891, overl. Zeist 9 september 1956, zoon van Jan Bos en Margaretha Kool. 
Floris, geb. Linschoten 21 maart 1888, overl. Amersfoort 15 februari 1965. 
Zoals uit bovenstaande gegevens blijkt zijn bij het Ie en het 4e kind niet de juiste voorletters in de steen gebeiteld. 
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Charles Antoine baron de Bieberstein Rogalla 
Zawadsky 1796-1880 
Coll.: van Rijckevorsel-Wamberg 
Foto: Iconografisch Bureau - 's-Gravenhage 

2. Charles Antoine baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky, zoon van André Ignace Luc baron de Bieberstein 
Rogalla Zawadsky en Marie Barbe Eugénie van der Meer, geb. Tongeren 25 april 1796, lid 2e kamer. kolonel, 
overl. Maastricht 1 november 1880, tr. Utrecht 25 oktober 1820 

3. Jkvr. Henriette Josephine Jacqueline Bosch van Drakestein, geb. Utrecht 9 september 1801. overl. Maastricht 
25 september 1878, dochter van Jhr. Mr. Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein en Henriette Hoffmann. 

4. Zie voor Arie van Vuuren: J.W.C van Schaik en G.J.A. van Kooten, Kwartierstaat A.C.A. van Vuuren. 
Heemtijdinghen, 14ejrg. no. 2, juni 1978, pag. 30 no. 4. 
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