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Gevelstenen in oude luister hersteld
Ina Broekhuizen

Vrijwel ieder jaar reikt De Cromme Leeck een 

oorkonde uit als waardering voor het verfraaien 

van het dorpsbeeld door het in ere herstellen van 

gebouwen of details daarvan. 

In 2014 wordt de oorkonde overhandigd aan 

Elise en Piet Konijn, eigenaren/bewoners van 

de boerderij Geloof, Hoop en Liefde aan de 

Kerkstraat 102 in Wognum. Zij zorgden ervoor 

dat de gevelstenen in de voorgevel in oude luister 

werden hersteld.

Het betreft de volgende gevelstenen: een man te paard 

met het woord Anno eronder, een man te paard met 

het jaartal 1625 en een drietal stenen met de drie god-

delijke deugden. 

Dat zijn:

• het geloof: een kruis en een vrouw die wijst op 

haar hart,

• de hoop: een vrouw steunt op een anker. De apos-

tel Paulus schrijft in een brief aan de Hebreeën: de 

hoop is het anker voor de ziel,

• de liefde: een vrouw die twee kinderen koestert.

•

Ook zit in de muur een kleine grijze steen waarop staat 

Anno 1880.

De boerderij Geloof, Hoop en Liefde aan de Kerkstraat 102 te Wognum. Kleine grijze steen met het jaartal 1880, waarschijnlijk geplaatst 
bij de herbouw van de boerderij.

Geloof Hoop Liefde
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Het verhaal van de stenen, voor zover het bekend is, 

luidt als volgt.

De boerderij die hier stond voordat de huidige stolp 

werd gebouwd,

stolp verbrandde in september 1880. 

De Wognumse chroniqueur Pieter Groot Dirkszoon 

schreef in 1880 in zijn dagboek:

18 september 1880: In den avond tegen 8 uur werd de 

redden in den asch gelegd. Den geheelen nacht bleef het 

Er hadden hier en daar verscheidene branden plaats.

werden de gevelstenen herplaatst. Toen is waarschijn-

lijk ook de grijze steen met Anno 1880 geplaatst.

In de loop der jaren werden de gevelstenen met een 

Ze zagen er rommelig uit. 

De huidige bewoners Elise en Piet Konijn-Klaver, doch-

ter en schoonzoon van de vorige bewoners, besteed-

den veel werk aan zowel het ex- als het interieur van 

de boerderij. Aan de gevelstenen waren ze echter nog 

niet toegekomen.

Tot in 2013. Toen werd er door Piet intensief overlegd met 

van zachte zandsteen uit de omgeving van de Duitse plaats 

verkeerden dankzij de vele lagen verf die erop zaten. Hij ad-

viseerde ook over de aan te brengen kleuren en type verf. 

De achtergrond van de stenen Geloof, Hoop en Liefde 

crème geschilderd, zodat de vormen en de uitbeelding 

duidelijk naar voren komen.

De buik van de vrouw diende nog een lichtere kleur 

te krijgen. Wanneer hij niet licht is, lijkt hij hol en een 

vrouwenbuik hoort bol te zijn. 

Piet Konijn was het hele jaar 2013 bezig met de res-

moest behouden blijven. Hierdoor kon het soort verf 

worden gedetermineerd. Het was olieverf. Ook kwa-

men toen de oorspronkelijke kleuren naar voren. Met 

dit karwei was Piet zo’n honderd uur zoet (enkele uren 

Niet alleen de boerderij aan de Kerkstraat is een plaat-

je, ook de boogerd die ernaast ligt draagt bij aan het 

In die boogerd bevinden zich oude hoogstamfruitbomen, 

een originele drinkkuil voor het vee, duizenden sneeuw-

klokjes in het voorjaar en het hollebollige grasland.

De ruiters te paard werden van 
frisse kleuren voorzien.

De drinkkuil voor het vee.


