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Eexta
De voormalige weem van Eexta Is gelegen ten oosten van de begraafplaats. Tot l870 stond op dit
lutste terrein een lutromunse kruiskerk met losstaande klokkentoren, stilistisch verwant met de jongere - Petruskerk van Zuidbroek. Na in l869 stormschad e te hebben opgelopen, werd In l870 de
kerk van Euta afgebroken . Verderop aan de Kerklaan vond vervangende nieuwbouw plaats.
De paslo,ie IHk biioa een eeuw late, een.elfde 101 bescho·
ren. In '96' had de ke,ken,..d he! voornemen het gebouw op
afbluk ,e >e,koptn. Oe kOpt, lahoedde he, gebouw echIe,
voor ,loop. ,", id,! in de .rchite<luu,hi.torischt wa.,de van
de pnlorie kwam I)<IS loen de hu idige eigenaa,.lan Lools. e,
in '00' lijn landmeelkundig bu,eau Geoplu. in hui.ve.Ue.
Na het verwijd.,en van de bel imme,ing van enkele wanden
leidden d. doo, hem aangenoffen bouwspo,en tol hel beslui!
de Rijksdlen.t voo' de Monumenlen.o,s In Ie .,hakelen voor
bouw hi Slo,is,h ondelloe k.
Hel huid ige gebouw doet negentiende·teuw. aan. He, ,echt·
hoeki, voo,hui. kenl een d, iedeling: ,e(hl. van de (enlra le
, D, hou,>i'I.1 ,.ndom d. " ,k.on h.t ..... ,d'l. k.pt. Gotd

,I<hlb.., I, dt "h. do dl, .. n ,!Ofm op '7 dou m""" dJ61 "" htl

,.1100,. ....;<hll'. Dp ....,. I;t",do,.o. dOl I'" !>t,to... d.
kork' •• ld. . .f .. ,I.n ,.n h'''tolw..k, ..mh,don. KOlk • •

lo,m. nd. ~1""k . 'IO, " ". ~ .. I. 1110 .fl . 1>I0"'.
'on.ul. RH( G, •• I' ltI A",hl ...n (B ,S·HSI).

..

o

-

.....'"
J Si,.o,I.I. "'ol.I'O. p"'ori.'" ~",k.
Hfl .oo,d •• ,.dlt •. (N,,, I,P. K.... , >994)

4 OOlonllofo'Of" r.O,d •••• r d. ,..,,,.1 • • nt",. U. d. oo."ild •. U.k.
d. d•• , "Ol d..... 1'. ~hl • • a" d. opka., ... ()e 'a.' .. u". oo"pronk.lijk d••1.il".
d. , .. I.., ... ,d 1«'eI. 'd •• d. bo\Jw ...... t>o<I,lirolod •• ". , ....'d..' d. ori'.I&II....
". , I.bo ... ..... d.,d •. ~ OI.liik ,.beo rd. di, i. <Je >1. """w. o. ,..".,.d•• , '0' d. k.l·
d. " o.d., d. " . p, d. ,•• " ui, di, 'iidv, k.

.ntr •• in d~ """g••• 1 b•• ind. n , i," .en ke ld." opkam., en
.e'diepingSk,me'. links bevinden ,ich Iwee b~n elba' ge·
leg.n k.m . ... O. ond emo •• n do,e ,uimi" wo,dl betileld
als d. 5(le!. ~ IOld ....'di.ping v," hel huis Is ong.d •• ld.
I•• ,ringenondefloek he.ft uitgewe,en d.t het oud.t. d• • 1
• an d. kap<onstrucl ie dalee" uil "S6 -u6Q.
rtn we,ten .an het voo,huis bevindt ,ich een bedrijfsgedeel·
I. gebouwd in 1814. Ot huidige s<huu, .e"ing een .00"
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gange, Ui11802. H.. oud hel d.a,a.n ......,'g •• nd. i>edrijf.·
gebouw was. Is niel vnlgtSleld. Mogelijk dalee ,d. dit uil d.
,,,,,,,ntiend. eeuw. De •• nbouw v. n een "huu, h..f1 h.. dan
ook zijn spo'en nag. lalen In het ood.,. voo'huis. ~ IIoold ing.ng we ,d ve,plaat.1 van d. _.1· nn, de oo,lg"""l , Ook
zal n, dOltlng".p de <entr.ltgang zijn ge".~.,d .
Globaal ,ij" in d. weem van E•• ta voo' ,600 Iw •• bouwfa·
,en te onde,,,"oiden. w•• ,bij de buitenomtrek van ht 1 hoofd·

_.p"'....

6 [on .1_"aI. '"OJ . Uj ~
lij •• ." pi.<I ••• I••• • ni.
10 d..... 'muu, .. . 6< ophm.,. Un" d. ni, m.' mOJolij" pi"i·

n•. foto Oml . Oodo", •.
Bebouw hel:elfde bleel. Ten ftrSle is dal de bouw rond 1260.
0.. hoge ",el in hel we.telijk deel .an het pand wa. toon do
meest prominente , uimte, en besloeg <irc , tweed e,d e .an
het hui •. Mogel ijk wa. de wftm toentert ijd toegan'elijk . i.
• en (.e rh <>ogde?j ingang aan d. west' ijde. !Iouwspo,. n hier••• ,ijn ni et aangelroffen. Gew<>ond werd in hel <>oSlelijk
deel.a n het hui •. O. opkame, daa, heeft nog de "",m •• n die
uit de bouwlijd, e.e.als de lagere verdiepingskamer. Op de
,older en in de kelder wa. ruimte
,,,,,d.ronop.lag.
Bij etn -.erbouwing omSlree.s >S>6 >\<erd de S<1tl-.erlaagd.
Het .e,lrek wa. daardoor gem.kko lijke, warm te .Iok.n. Bo·
-.endien k'ftg de ,u lmt. erboven daa,doo, mee' stahoogie.
Hel woonoomfort we,d •• eneenS ve rgrool doo' vergroting
van de oo"p,onulij'e spletl.en,ter, tot 'kloo.te,.en,te,,'
(in de lengte gehalveerde ',uis-.ensters). Tot slOI we,d de

""'If

dak<onmu<ti • •• "tevigd doo, het toe.oegen •• n .po'tn en
8

1 O. bldtr m.t ').· •• ow •• ' ....1• .".1. hol midden ••• d. rui,"l •
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be.lod' ,i<h ....

het .anb rengen van . en .teunco.muni. met go,dingen.n
Slijlen.
Op b•• i•• an de 'e,krekeningen k.n worden ,«ondu·
deerd dal in het de'de kwarl van de ,event iende etuw een
•• ,bouw in! w. ,d " itg~oe ,d, •• enal. in lS02 . n 1814. Oe
bouw van een nieuwe sehuo, In dat laatst. jaa, 15 ~I .ermeld;
ook werd loen de ,evel, die voorne. n g•• erfd wa., voorzien
.an een pl.i,tNlaag. Het metst bepatend voo' hel uiterlij.
.an het huis lijkt de verbouw in8 .an ,802 te .ijn ge>\<ees1. Oe
topg~ e l , werden toen ve,.angen door schilddahlakken.

o.."l<h,oIo'o ... d. opk. mer ... uit hot 00"' •. D~ ..,,,.k h...ttllOl d. """pronk,lij' _m ui, d. "'_'iid. Fo'o Om • • O_...n.

..

