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VAN DE REDACTIE

Hoera! SBN Nieuwsbrief nummer 59 is in kleur! Alle redactieleden zijn 
zeer verheugd dat er door het bestuur gevolg is gegeven aan onze lang 

bestaande wens om kleurenillustraties te kunnen plaatsen bij de artikelen. 
Indertijd is in Nieuwsbrief 51 (november 2011) de ontwikkeling van 20 jaar SBN 
Nieuwsbrief uiteengezet door Rob Gruben: van knippen, plakken en kopiëren 
naar een nummer met glanzende kleurenomslag en een nieuwe lay-out. Nu zijn 
we weer enkele stappen verder heeft de nieuwsbrief, behalve regelmatig een 
inhoud van meer dan 100 pagina’s, ook ‘kleurenplaatjes’. Dit legt ook de grote 
verantwoordelijkheid bij de redactie om ervoor te zorgen dat de inhoud net zo 
goed is als de vorm. Daar doen we allemaal erg ons best voor.
Het was verheugend en ook wel vleiend, dat zich na de oproep om nieuwe 
redactieleden zich zeven mensen hebben gemeld. We verwelkomen als nieuwe 
redactieleden Agnes Hemmes, werkzaam bij Bureau Bouwwerk, en Annemiek te 
Stroete, werkzaam bij Uitgeverij Matrijs. Er komt van twee kanten kennis van 
zaken binnen en daar is de overige redactie erg blij mee.
We kunnen u in dit nummer twee series verslagen presenteren. Er was een 
studiedag op 26 juni, Boerderijen en bouwhistorie, met zeer verschillende 
en boeiende bijdragen. Ook was er een Bouwhistorisch Platform op 23 
september, met de titel Jonge onderzoekers aan zet waar het enthousiasme 
vanaf straalde. Als deze trend zich voorzet is er goede hoop voor groeiende 
interesse in de bouwhistorie. Van al deze presentaties maakten uw redacteuren 
nijver aantekeningen en hun samenvattingen worden, met vermelding van 
ieders initialen, hier gepresenteerd. 
Een belangrijke gebeurtenis dit jaar was de presentatie van de derde en 
verbeterde druk van Inleiding in de bouwhistorie. De redactie van het boek 
nam met veel genoegen de nieuwe druk bij een glaasje met hapje in ontvangst 
in Utrecht.
Natuurlijk hebben we ook weer artikelen in dit nummer. Edwin Orsel, recent 
toegetreden tot het SBN bestuur, beschrijft de ontdekking van bijzondere 
isolatie platen in Leiden (met een luchtje). Birgit Duker maakt ons deelgenoot 
van haar vondsten ‘in het Limburgse’: bijzondere kapconstructies uit de 17de 
en 18de eeuw. Het is niet vaak dat Ronald Stenvert naar de bioscoop gaat 
maar een beschrijving van een dergelijk gebouw in Hilversum is wel een kolfje 
naar zijn hand.
De SBN donateurs blijven niet altijd in de eigen stad of kring rondkijken en 
Hanneke Bleijs maakte een zinderende reportage van de Donateursdag in de 
oude Hanzestad Kampen. Dirk de Vries bezocht de Tagung van de Arbeitskreis 
für Hausforschung en u kunt nu vanuit uw stoel lezen hoe het daar was. 
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Tenslotte zijn er nog twee recensies van belangrijke boeken, één door John 
Veerman en één van de hand van Dirk de Vries. Lees ze, maar vergeet niet 
ook af en toe een boek te kopen, zodat u er te allen tijde nog eens in kunt 
lezen, want uitgeverijen en boekhandels hebben uw steun hard nodig. De rij 
wordt gesloten door de ‘Korstmossen en muurbloempjes’. Wie heeft ooit deze 
wonderlijke titel bedacht? Graag een berichtje aan de hoofdredacteur.

De redactie wenst u kleurrijk leesplezier.

VAN HET BESTUUR
 

Op 23 september jongstleden stond het bouwhistorisch platform in het 
teken van de jongere garde aan bouwhistorici. Het platform bood de ge-

legenheid om een nieuwe lichting onderzoekers – en vooral onderzoeksters – 
een presentatie over een bouwhistorisch thema te houden. Na afloop waren er 
veel positieve reacties en was er gelijk de roep om een vervolg. Als het aan het 
bestuur van de SBN ligt komt er daarom vaker een dergelijk platform.

Naast de platforms hebben we de donateursdag, dit jaar in Kampen op 17 
oktober en er is andermaal een studiedag samen met de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed georganiseerd. Op 18 december richten we de blik 
op een veelheid aan ‘openbare gebouwen’, zoals stadhuizen en raadhuizen, 
gerechtsgebouwen en gevangenissen.  

De contouren van een nieuw beleidsplan van de SBN krijgen steeds meer 
vorm. Marieke van Zanten en John Veerman werkten hier de afgelopen periode 
aan. Eerst is geïnventariseerd welke onderdelen van het plan uit 2010 zijn 
uitgevoerd of nog om verdere uitwerking vragen, voordat nieuwe onderdelen 
worden toegevoegd. Begin volgend jaar hoopt het bestuur het beleidsplan voor 
de komende jaren vast te stellen en op de website te plaatsen. 

In 2016 bestaat de SBN 25 jaar. Zoals eerder vermeld geeft dat aanleiding 
voor een jubileumpublicatie, die door Gabri van Tussenbroek en Ronald 
Stenvert op dit moment wordt voorbereid. In het najaar van 2016 wordt deze 
publicatie gepresenteerd. 
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Het bestuur is uiteraard zeer verheugd over een bijzondere aanstelling van 
Gabri, een oud-bestuurslid van de SBN. Per 1 september is hij naast zijn werk 
bij de gemeente Amsterdam benoemd tot hoogleraar Stedelijke identiteit en 
monumenten, bij de Universiteit van Amsterdam. Het bestuur feliciteert Gabri 
hiermee van harte. Het is bovendien verheugend nieuws voor de bouwhistorie 
in het algemeen. 

De redactie van onze veel gelezen en geprezen Nieuwsbrief is inmiddels 
versterkt. Ook hier zien we steeds meer de toetreding van een jongere 
generatie, met de komst van Annemiek te Stroete en Agnes Hemmes. Het 
bestuur wenst Annemiek en Agnes veel plezier met het redactiewerk. 

Het bestuur zelf kende ook enkele wisselingen. Mieke Sanders was korte 
tijd bestuurslid, maar gaf helaas aan dat zij haar werk, bij de gemeente 
Zaltbommel, en de activiteiten voor de SBN niet goed kon combineren. 
Inmiddels is Edwin Orsel toegetreden, werkzaam als bouwhistoricus bij 
de gemeente Leiden en voorzitter van het Convent van gemeentelijke 
bouwhistorici. 
Het bestuur is daarnaast nog op zoek naar twee extra leden. Tot een nieuwe 
penningmeester is gevonden zullen Frank Haans en Connie van den Broek de 
financiële zaken afhandelen.

Tot slot: het bestuur wil voortaan zoveel mogelijk communiceren met de 
(ongeveer 360) donateurs via e-mail en ook via de website. Uitnodigingen voor 
SBN-activiteiten en de jaarlijkse verzoeken om een donateursbijdrage ontvangt 
u daarom digitaal. Wijzigingen in het postadres en e-mailadres ontvangen we 
daarom graag tijdig. 
De SBN Nieuwsbrief blijft op papier verschijnen en vindt u zoals gebruikelijk 
tweemaal per jaar in uw brievenbus. 

Henk Jansen
Secretaris SBN
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SYMPOSIUM  26 JUNI 2015
BOERDERIJEN EN BOUWHISTORIE

Een bijzondere boerderij aan het Daalderstraatje in 
Huisseling bij Ravenstein
Frank Haans, bouwhistoricus en directeur 
Monumenten Advies Bureau

Uit de gevarieerde rij van Brabantse boerderijen presenteert de spreker 
een bijzonder exemplaar. Het type staat nog ter discussie, daar er een 

overlap bestaat met de Maaskantse boerderijvormen. Er komen allerlei 
varianten voor, het type van hallehuis, hallehuis met stenen kamer, T- en 
krukhuisboerderijen en boerderijen met een middenlangsdeel. Vaak is het 
hallehuis met kelder en opkamer uitgebreid tot krukhuis of zijruimten tot 
T-boerderij. Aangebouwde bouwdelen hebben vaak een functie als bakhuis. 
Men treft houten, overkragende houten topgevels aan of uitspringende blokken 
als resten daarvan.

De boerderij in kwestie draagt de naam ’t Heerenhuis en bevindt zich, inclusief 
een groep bijgebouwen, ten noordoosten van het dorp Huisseling, dat ouder is 
dan het nabije vestingstadje Ravenstein (stadsstichting 1360).

De boerderij zou, gezien de met kloostermoppen opgetrokken voorgevel, haar 
oorsprong hebben in de 17de eeuw. De schuur van het langhuis is echter 
pas later, in de 18de eeuw, te dateren. Dit kan worden geconcludeerd uit de 
tekst op het tegen de achterkant van het voorhuis aangezette strijkgebint 
nummer twee. Op diens ankerbalk zijn gehakte rondjes en streepjes 
aanwezig, die aangeven dat dit het tweede gebint is. Deze balk is voorts 
voorzien van ingekerfde letters GEM, de datum 1736, een toevoeging van 
het Christusmonogram JHS en een * boven de H. In de schuur volgt nog 
een gebint voorzien van de nummering drie. Een volgende, als nummer vier 
gemerkt ankerbalkgebint blijkt, gezien de ingekerfde datum 1759, van een 
latere uitbreiding. De andere schuur die zich naast de boerderij bevindt werd 
een aantal jaren later gebouwd, getuige de op een ankerbalkgebint aanwezige 
datum 1770. Kadastergegevens bevestigen dat omstreeks 1800 links naast 
het voorhuis een kamer is aangebouwd, namelijk de huidige, onderkelderde 
pronkkamer. In 1860-70 is het oudere woon- en bedrijfsgedeelte versteend. 
Daarbij werd de gevel van de zijbeuk, de geut, met siermetselwerk uitgevoerd. 
De voorgevel behield het oude aanzien maar werd in 1907 wel opgehoogd 
hetgeen terug te zien is in het metselwerk.
Haans ging nog verder in op enkele details. De kloostermoppen in de 
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voorgevel van het voorhuis, het 
oudste woongedeelte van het 
pand, zijn zeer waarschijnlijk 
afkomstig van de oudste kerk 
van Huisseling (1626 afgebro-
ken). Tegen deze voorgevel 
heeft de inwendige balklaag 
een strijkbalk en verder een 
normale reeks balken zonder 
pengaten. Op zolder zijn 
de sporen met toognagels 
verankerd in de plaat. Zij zijn 
voorzien van telmerken met aan 
de ene zijde gehakte streepjes 
en ovalen aan de overzijde. Dit 
is een oude, mogelijk 17de-
eeuwse constructievorm, maar 
hier vermoedelijk 18de-eeuws, 
daterend uit 1736. De verlenging 
van de schuur in 1759 vertoont 
een andere constructie, met 
stijlen uit grenenhout en sporen 
van naald- en eikenhout, maar 
zonder telmerken. Bij de latere 
verbouwingen van 1860-70 
werd in de woonkamer een 
haard met mooie tegeltableaus 
aangebracht en werd de van die plaats verwijderde empiredeur naar de 
pronkgevel van de geut verplaatst.
De aanbouw van de pronkkamer uit circa 1800 heeft een grenen kap. In 
de muren op de zolder van de pronkkamer zijn twee haardstenen met een 
decoratie van schilden ingemetseld. De kasten en deuren in de pronkkamer 
zijn uitgevoerd in een rijke en klassieke stijl. Deze boerenarchitectuur komt 
overeen met het werk in een pand in Ravenstein en moet rond 1800 door 
dezelfde timmerman zijn vervaardigd. Een haardplaat dateert uit de 17de, 
vroege 18de eeuw. De bouw van de pronkkamer valt in de periode dat Marinus 
van Aar eigenaar was èn burgemeester en later raadslid van Ravestein. 
Dit verklaart ook de naam ’t Heerenhuis. Die nieuwe pronkkamer werd 
vermoedelijk tevens voor vergaderingen gebruikt.     

   
ES

 

De gevel van de geut, met siermetselwerk. 
(foto F. Haans)
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Van langhuis naar Friese schuur, belicht vanuit 
archiefstudie en veldonderzoek
Paul Borghaerts, particulier onderzoeker

Met veel enthousiasme en gedrevenheid deed Paul Borghaerts verslag van 
zijn onderzoek naar de ‘Friese schuur’, met name de constructies van de 

dekbalkgebinten, en vervolgens van de spectaculaire uitkomsten.
Op de gevel van zijn eigen kop-hals-rompboerderij ‘Groot Amswert’ in 
Easterein (Oosterend, gemeente Littenseradeel, ten noorden van Sneek) 
staat bij de opkamer de datum 1785. De spreker wantrouwde deze datum 
en vermoedde dat de reusachtige schuur veel ouder zou zijn. Na onderzoek, 
opmetingen en uit dendrochronologische monsters tijdens de restauratie 
volgde onomstotelijk de conclusie dat de houtconstructies uit 1630-’60 waren. 
Daarom moest het huis, van oorsprong een langhuisboerderij, dus als veel 
ouder worden gedateerd. Bij boerderijen van buren en dorpsgenoten kon 
men soortgelijke houtconstructies als van zijn eigen boerderij aantreffen. En 
zo werd onderzoeken bij Borghaerts een passie en begon zijn hobby aardig 
uit de hand te lopen. Systematisch werd bij alle boerderijen in de buurt 
bouwhistorisch onderzoek gedaan. Niet alleen werden de houtconstructies 
zorgvuldig opgemeten, ook werd nauwgezet telmerkenonderzoek verricht 
en werd alles uitgebreid gefotografeerd. Tevens werd overal door hemzelf 
dendrochronologisch onderzoek verricht. Met de hulp van de internationaal 
bekende Duitse wetenschapper Erhard Pressler kon niet alleen de ouderdom, 
maar ook de herkomst van het hout worden achterhaald. Het onderzoek is 
door Borghaerts verder uitgebreid met een archiefstudie van akten en boeken 
uit de nedergerechten (locaties waar civiele zaken werden behandeld) vanaf de 
16de eeuw. Met name van het nedergerecht Hennaerderdeel (archief Wommels) 
heeft hij de akten van verbouwingen en boedelbeschrijvingen geïnventariseerd, 
resulterend een enorme database. Verrassend, maar uiteindelijk ook 
bevestigend zijn de resultaten.
Duidelijk komt naar voren dat de oudste en nog bestaande boerderijen uit de 
17de eeuw dateren. Uit de bouwberichten viel tevens te concluderen dat vele 
in de tweede helft van de 16de eeuw ‘rondom met steen’ of ‘alles met steen’ 
zijn verbouwd. Verder is door het algemene bouwhistorisch onderzoek duidelijk 
geworden dat de schuur veelal in een latere periode is vergroot, verbreed 
en verlengd, de zijmuren zijn opgehoogd, dat het voorhuis is veranderd of 
vernieuwd en dat de functie van sommige ruimten is gewijzigd. 
Er is sprake van gebouwen uit diverse perioden. Typologisch gaat het om 
langhuisboerderijen met een lange, hoogoplopende rug van het dak. Bij 
alle bestaat de basisconstructie uit een serie van dekbalkgebinten. Bijna 
al het hout bleek afkomstig uit Scandinavië en de Baltische Staten. De 
oorspronkelijke kleine ligstallen werden steeds meer uitgebouwd en het 
gevaar is thans dat zij uiteindelijk door de reusachtige, moderne constructies 
van ligboxstallen zullen worden vervangen. Zoals ook elders in Nederland 
hangt dit samen met de agrarische ontwikkelingen, zoals de veranderende 
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bedrijfsvoering in de loop van 
de tijd, van akkerbouw naar 
intensieve veehouderij.
Tot circa 1600 was eikenhout 
gebruikelijk, maar nadien 
werd dit schaars. Zo zijn er 
dekbalkgebinten van eikenhout 
aangetroffen bij de boerderij 
Van Hoffen bij Reahûs (1595-d) 
en ook het nagenoeg complete 
bintwerk bij Andle (1599-d) is van 
dit materiaal. Eveneens van eiken 
is dat van de recentelijk ontdekte 
en tot op heden oudst bekende 
‘Friese schuur’ bij het Broodhuys/
Franeker (1555-d). 
Op een kaart toonde Borghaerts 
de clustering van vele boerderijen 
in het relatief kleine gebied van 
Hennaerderdeel. Met stippen in 
diverse kleuren is aangegeven 
uit welke periode de boerderijen 
dateren (rood – 17de eeuw, groen 
– 18de eeuw, blauw – 19de/20ste 
eeuw). Bij alle 17de-eeuwse 
Friese schuren is grenenhout 
toegepast. Interessante 
voorbeelden zijn: Groot Amswert 

(1660-d, grenenhout uit Zweden, 1784 laag voorhuis opgehoogd); Monsma 
(1709 bouwtekening i.v.m. rechtszaak, brieven 1709-2013, wordt gesloopt); 
Syons (1640-d, hout uit Zweden, Noorwegen, Duitsland, met 8-9 vakken een 
van de oudste schuren in Friesland); Nijenhuis (1635-d, hout uit Riga/Letland); 
Eeskwert Rispens (1641-d, hout uit Duitsland); Heegh Hiem (1778-d, hout uit 
Danzig/Polen); Vicarie Lytsewierum ( 1721-d, hout uit Danzig).         
Inmiddels zijn door de spreker 130 boerderijen onderzocht en opgemeten 
en bevat het fotobestand tussen de 11.000 en 12.000 afbeeldingen. Helaas 
zijn deze boerderijen, uitgezonderd een tweetal, niet beschermd. Onderzoek, 
inmeten en registreren ziet Borghaerts als hoogst noodzakelijk, want dit 
betekent een zekere vorm van behoud. Hij zal doorgaan met zijn onderzoek en 
ook met het doen van boringen voor de dendrotheek. Vooral het laatste is een 
kostbare aangelegenheid. Inmiddels heeft hij gelukkig steun gekregen van de 
Boerderijenstichting Fryslân, de provincie en de RCE.

   
ES

De gedeeltelijk gesloopte schuur van 
‘Monsma’. (foto P. Borghaerts)
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Boerderij de Hofwoning in ’t Woudt
Frits van Oostroom, zelfstandig boerderijonderzoeker

De boerderij met de fraaie naam Hofwoning is te vinden in de gemeente 
Midden-Delfland. Het kleine dorp ’t Woudt, waar de boerderij aan het eind 

van een oprijlaan ligt, bevindt zich midden in een groene enclave tussen de 
kassen. De naam ’t Wout wordt al in 1277 genoemd vanwege het ‘recht op een 
pastoor’. Op een tekening van Jan Jansz. Potter uit 1575 in het Kaartboek van 
het Weeshuis Delft wordt het dorp afgebeeld: drie boerderijen en een kerk. Op 
een tekening van het kadaster uit 1824 is er niet veel veranderd: dezelfde drie 
boerderijen zijn afgebeeld, plus hooibergen, en waarschijnlijk een wat grotere 
kerk. Momenteel staan er wat meer huizen, vijf in totaal en de drie bestaande 
boerderijen, waaronder de Hofwoning, hebben er ligstallen bij gekregen. 
Van de kerk (een rijksmonument) is de laat-middeleeuwse toren bewaard 
gebleven en ook het schip, uit 1665. De twee andere boerderijen zijn gebouwd 
in respectievelijk 1893 en 1665. De jongste van deze twee heeft een voorgevel 
van kalkzandsteen. Zoals in Delfland gebruikelijk was bevinden zich hier in de 
voorgevel de luiken van de kelder en de ramen van de opkamer daarboven. 
Kenmerkend voor de streek is ook dat de oorspronkelijke voordeur naar de 
zijgevel is verhuisd.

De boerderij de Hofwoning hoorde vroeger tot het Hof van Delft. In 2007 werd 
het pand verkocht en de nieuwe eigenaren lieten eerst een bouwhistorisch 
onderzoek verrichten, voordat zij aan de restauratie begonnen. Na het 
onderzoek werd er een plan gemaakt voor een wederopbouw in stijl. De 
bezoeker ziet bij aankomst in ieder geval een fraai toegangshek passend bij de 
vroegere status.

Vergeleken met een luchtfoto uit 1955 was een aantal onderdelen van het 
complex onveranderd sinds 1824; zo was er nog steeds een wei met een 
boom op de locatie van de vroegere boomgaard. De bestaande varkensschuur 
werd als eerste afgebroken en de hooiberg werd op zijn oorspronkelijke 
plek teruggeplaatst. Er hadden in het verleden diverse verbouwingen plaats 
gevonden van de boerderij zelf. Een bestaande plattegrond van de boerderij 
toont drie verschillende ingangen maar geen ervan is op de plaats van de 
oorspronkelijke toegangsdeur. Deze is te vinden in het oudste metselwerk, dat 
dateert van vóór 1600, met stukken deels in staand verband gemetseld. De 
nu dichtgezette toegang bevindt zich in de oude voorgevel. Aan het venster 
ernaast is af te lezen dat dit in het verleden is uitgehakt en verbreed. 

De muren getuigen van de vele verbouwingen. Zo werd in 1780 de kelder en 
de erboven liggende opkamer uitgebreid en verlengd. Meer vee betekende 
meer melk en dus meer boter en kaas. De vele kleine ruiten van de vroegere 
vensters werden in de 19de eeuw vervangen door T-vensters.
De zijgevel van deze uitbreiding laat typisch metselwerk zien voor de periode 
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en de regio: klezoortjes als hoekoplossing en uitwaaierende strekken boven de 
kelderluiken. Opvallend is de geprofileerde bewerking van de dagkant van een 
(van elders gehaald) kloosterkozijn, bedoeld om meer licht binnen te laten. In 
de zijgevel van de uitbreiding zijn twee soorten kelderluiken te vinden: de een 
hoger dan breed uit de 16de of 17de eeuw en de ander vierkant, daterend van 
twee eeuwen later.

In de kelder bevinden zich drie langwerpige, gemetselde bakken om melk koel 
te kunnen bewaren, naar een Deens ontwerp. Tussen metalen binnenbakken 
en stenen buitenbak circuleerde water, dat werd afgevoerd naar de sloot, 
waarvan het oppervlak uiteraard net iets lager moest liggen. Het plafond 
van de opkamer heeft deels een samengestelde balklaag (moerbalken en 
kinderbinten) en deels een enkelvoudige balklaag. De zolder heeft eikenhouten 
dekbalkjukken met krommers (16de eeuw) en in de aanbouw is grenenhout 
gebruikt. 
Een inwendig houtskelet verraadt zich door een anker in de buitenmuur. 
Binnen is een sleutelstuk met ojiefprofiel boven een korbeel onder de 
moerbalken te vinden (na 1550). Ook zijn er nog kopschotjes aangetroffen. 
In 1900 zijn de moerbalken uit het plafond van de kelder via gaten in de gevel 
verwijderd en vervangen door ijzeren balken. Later zijn tussen deze balken 
troggewelfjes gemetseld. Door het roesten van deze ijzeren balken (1 mm 

Zijgevel van de uitbreiding van de Hofwoning. (foto F. Van Oostroom)
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ijzer = 7 mm roest) was de gevel bol gaan staan en er waren scheuren in het 
metselwerk ontstaan. Dit probleem werd aangepakt door rond dit deel van 
het huis een soort corset van balken en trekstangen aan te brengen. Door de 
trekkrachten op de balken geleidelijk aan op te voeren werden de gevels naar 
elkaar toegetrokken en weer in de oorspronkelijke stand ‘geduwd’. Moerbalken 
in een kelder zijn zeldzaam. Een enkel voorbeeld is nog te vinden in Westgaag 
74, Maasland.

Er werden nog meer ontdekkingen in het huis gedaan. Er bevond zich 
een verbindingsgang op de plaats van een vroegere grote schouw. In de 
aangrenzende woonkamer bevond zich een kastenwand van triplex, waarachter 
bij de verbouwing o.a. een bedstee te voorschijn kwam. Deze werd naar de 
zolder verplaatst en vormt nu, roze geverfd, een spannend onderdeel van 
een meisjeskamer. Interessanter was dat er een zware schouwbalk gevonden 
werd en blaker nissen en ook restanten van betegeling. Een foto uit ca. 
1980 toont het grote aantal antieke tegels dat oorspronkelijk op deze plaats 
heeft gezeten. De schouwbalk moest ondersteund worden bij de restauratie, 
aangezien het een bijzonder zware boezem betrof. Deze is nu te bekijken op 
de zolder. Op de (warme) droogvlakken terzijde van de boezem kon men o.a. 
appels drogen.

Een tweede schouw met rookkanaal was afkomstig uit de keuken; de 
ondergevel van dit deel van het huis bestond uit vroeg 17de-eeuwse 
bakstenen. De locatie werd gelokaliseerd aan de hand van een raveling en de 
aanwezigheid van haaks op elkaar staande vloerplaten. Het rookkanaal moet 
een schuin verloop hebben gehad wat ook kon worden afgelezen aan de plaats 
van de dichtgezette vensters in de gevel van de keuken en het restant van een 
rookkanaal op zolder. Dit moet de situatie zijn geweest vóór 1807 omdat er 
op een gekleurde prent uit die tijd al geen schoorsteen meer te zien is, bij een 
toen reeds afgewolfd dak. 

Inmiddels was er een andere indeling van het huis ontstaan zoals op meer 
plaatsen in de 18de eeuw. Wonen en werken werden meer gesplitst en men 
wilde het woonhuis liever niet als verkeersruimte gebruiken. Er werd een 
nieuwe werkruimte gebouwd en praktische zaken als een boenhoek werden 
verplaatst. De stallen konden groter worden omdat melkproducten belangrijker 
werden, terwijl het verbouwen van graan minder werd, dus de dorsvloer kon 
kleiner. 
 
In het geval van de Hofwoning werd de toegang van de oude melkkelder naar 
het woonhuis dichtgezet, en sinds een vorige restauratie zijn deze traptreden 
(met oude geglazuurde plavuizen) nog te bekijken onder het trapje naar de 
opkamer. De nieuw gebouwde werkruimte werd toen voorzien van een grote 
schouw met bovenin een rookkast. Bij de recente verbouwing werden onder 
het zachtboard plafond sporen van een hangschouwtje gevonden en er waren 
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onder de vloer restanten van een vuurplaats. Er is nu een voorzetpotkachel 
geplaatst en de rookvang komt uit in de grote schouwboezem op zolder. Bij de 
restauratie werd ook een deurtje van een oude bakoven gevonden en dit werd 
elders opnieuw in de wand ingemetseld. 

Een ruimte naast de melkkelder bezit een ronde gemetselde bak met een 
houten deksel, een gemetseld waterfornuis. Om de wanden te bekleden 
werden (vloer)tegels gebruikt, mogelijk afkomstig van de opkamer. De ruimte 
ernaast heeft een zogenaamde ‘pet’, een gemetselde bak die werd gebruikt 
om de melk in te koelen voor deze naar de kelder ging. Het water werd 
aangevoerd via een pomp en vanuit deze bak kon men ook de koeien water 
geven via een drenkgoot in de stal.

In de grote stal is een dekbalkgebint te vinden en achter een brandmuur 
bestond nog één ankerbalkgebint. Er was in het verleden een steil sporendak, 
dat vrij laag tot de grond doorliep. Bij ombouw naar een grotere Hollandse stal 
met grup en kruipad werden de gevels opgehoogd en de stal ook verbreed. Er 
zijn daardoor bij de kap aanpassingen geconstrueerd, die er nogal rommelig 
uitzien: de jukplaat steunt op een klos en de constructie van gebintplaat als 
ondersteuning van de gording lijkt op kunst- en vliegwerk. Als voorbeeld toont 
de spreker een andere boerderij, uit Schipluiden, gedateerd 1646: hier zijn de 
zijmuren opgehoogd en is een minder steil dak (1893). In 1935 kreeg dit pand 
een nieuwe dakbedekking met pannen, en er werd een nieuw juk over het oude 
heen gebouwd om dit goed op te vangen.

Bij de Hofwoning werden ook de fundamenten van de poeren onder het 
ankerbalkgebint onderzocht door de afdeling Archeologie van Delft. Hierbij 
werd een grote gemetselde bak ontdekt die mogelijk een spoelingbak is 
geweest. In een dergelijke spoelingbak kwam de graanbrij terecht, een 
afvalproduct van het stoken van jenever. Deze brij werd gebruikt als bijvoer 
voor het vee en was een tractatie voor de koeien, waarschijnlijk omdat er nog 
een beetje alcohol in zat. Meestal zijn de spoelingbakken gepleisterd, dat was 
hier niet het geval, maar het feit dat de specie van de bak sterk was aangetast 
kan duiden op de aanwezigheid van alcohol en een bewijs vormen voor het 
gebruik.

In totaal is men vier jaar bezig geweest met de hele restauratie en verbouwing. 
In het boek ’t Woudt, de geschiedenis van het kleinste dorp van Nederland, 
door Jacques Moerman kunt u er meer over lezen.

AHK
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Ten Bogaerde – Onderzoek naar vroege baksteen
Richard Lensen, Master student Universiteit Leiden

Op dit platform presenteert Richard Lensen enkele resultaten van zijn 
onderzoek naar vroege baksteen, waarop hij binnenkort zal afstuderen.

De spreker opent met een overzicht van de huidige staat van kennis 
betreffende de (her)introductie van baksteen als bouwmateriaal in onze 
gebieden. Baksteen werd in de Romeinse tijd volop gebruikt, maar raakte 
daarna al snel in ongebruik. Pas rond het jaar 1200 vond een (ogenschijnlijk 
vrij plotselinge) herontdekking van dit materiaal plaats. De reden van dit ‘uit de 
lucht vallen’ van de baksteen in deze periode is echter vooralsnog voer voor 
discussie.

Lensen gaat verder in op de vragen rondom de locatie waar dit vroege 
materiaal werd geproduceerd. Het is niet duidelijk of de eerste bakstenen 
in Nederland van elders werden geïmporteerd, of lokaal in de buurt van het 
bouwterrein werden gefabriceerd. Zijn onderzoek bestaat uit twee delen; een 
literatuuronderzoek naar de huidige stand van kennis (status quaestionis), en 
een meer praktijkgericht gedeelte waarbij enkele vroege bakstenen werden 
onderzocht met behulp van X-ray fluorescentie (XRF-meting).
Geografisch gezien beperkt zijn onderzoek zich hoofdzakelijk tot de 
kustgebieden van Vlaanderen en Nederland, waar men de vroegste 
voorbeelden van baksteengebruik aantreft. Verder landinwaarts werd langer 
vastgehouden aan het gebruik van tufsteen als bouwmateriaal.

Een van de bakstenen die is bemonsterd ten behoeve van de XRF-meting, 
bevindt zich in het Duitse Huis aan de Kloksteeg 27 te Leiden. Dit gebouw 
stamt waarschijnlijk uit 1268. De bemonstering is uitgevoerd in samenwerking 
met de stadsbouwhistoricus van de gemeente Leiden, Edwin Orsel. 
Enkele bakstenen uit een andere, archeologische, context zijn afkomstig van de 
Abdijschuur van Ten Bogaerde, België, waar enige tijd geleden een opgraving 
heeft plaatsgevonden. Het bemonsteren van deze stenen is makkelijker dan 
die uit een bouwhistorische context; de gehele steen kan worden meegenomen, 
en een eventuele 
beschadiging 
van de steen 
heeft geen ver-
dere gevolgen.

Snijvlak van een 
doorgezaagde 
baksteen uit 
Ten Bogaerde. 
(foto R. Lensen)
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De uitgevoerde XRF-meting op de bakstenen kende drie voorbereidende fasen: 
1)  Sorteren van de steen; alleen originele en goed gedocumenteerde,  
 vroege bakstenen zijn geschikt.
2)  Met een diamantzaag wordt een recht vlak in de te onderzoeken steen  
 gemaakt. Op dit snijvlak is vaak al goed de mengwijze van de klei waar  
 te nemen.
3)  De steen wordt bij 30°C langzaam en volledig gedroogd.

Nadat deze stappen werden doorlopen werd op het gedocumenteerde, rechte 
en gedroogde snijvlak gedurende 110 sec. een XRF-meting uitgevoerd.

Vervolgens werden op verschillende locaties langs het gehele Vlaamse en 
Nederlandse kustgebied kleimonsters genomen als referentiemateriaal.

Omdat bij de, in ruïneuze toestand verkerende, abdijschuur van Ten Bogaerde 
momenteel een flinke verbouwing en herontwikkeling plaatsvindt, konden hier 
gemakkelijk enkele baksteenmonsters verzameld worden. Het gebouw is in de 
17de eeuw verkleind, maar werd oorspronkelijk gebouwd rond het midden van 
de 13de eeuw. 
Enkele kleiwingebieden rondom de abdijschuur waren in het verleden al eens 
aangewezen, en op deze locaties werden dan ook enkele boringen gezet door 
de archeoloog van de gemeente Koksijde, Alexander Lehouck. 

Enkele voorlopige conclusies konden uit het onderzoek worden getrokken:
- XRF-meting is beperkt bruikbaar voor herkomstbepaling van baksteen; veel-
 eer is het de productiewijze die zichtbaar wordt.
- Lokale productie lijkt waarschijnlijk, maar is niet bewezen. 
- Onderzocht is het kustgebied (aangezien daar de oudste voorbeelden zijn),  
 maar de klei is grotendeels hetzelfde.

JN

Voor als de dijken doorgingen. Maatregelen tegen 
rivieroverstroming bij boerderijen
Judith Toebast, specialist landelijke bouwkunst bij de 
RCE

De lezing gaat over boerderijen en calamiteiten en spitst zich toe op 
rivieroverstromingen en welke maatregelen door de eeuwen heen zijn 

genomen om schade aan mens, vee en bezit tegen te gaan. De maatregelen 
die men nam om have en goed te beschermen, zorgden er voor dat de 
boerderijen in het rivierengebied een karakteristiek uiterlijk kregen die nu 
nog kenmerkend zijn voor de streek. Sommige voorzieningen waren slechts 
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tijdelijk, andere permanent. Vaak ging het om een combinatie van maatregelen. 
De aanleg of bouw van deze voorzieningen kon zowel geïnitieerd zijn door 
individuele boeren als door collectieven. Niet elke boer had de middelen om 
zelfstandig maatregelen te nemen.
De oudste dijken stammen waarschijnlijk uit de 10de of de 11de eeuw. 
Dat waren vooral dwarsdijken. In de loop van de 12de eeuw werden deze 
dwarsdijken verbonden met langs de rivier gelegen kaden, waardoor het 
land nog beter werd beschermd tegen overstromingen. Eeuwenlang vonden 
echter vele dijkdoorbraken plaats, maar vanaf de 19de eeuw nam het aantal 
dijkdoorbraken af.

De boerderijen in het rivierengebied behoren tot het hallenhuistype. Maar, 
gaat de spreekster verder, er zijn regionale verschillen, afhankelijk van ligging, 
bodemgesteldheid en bedrijfsvoering. Zo komt in Zuid-Holland zowel als in 
Gelderland het krukhuistype voor. In Zuid-Holland ontstond dit type vooral 
vanwege de kaasmakerij en veeteelt terwijl in Gelderland het krukhuistype 
vooral een gevolg was van het vergroten van het wooncomfort.

Na de korte beschrijving van het type boerderij in het rivierengebied gaat 
Toebast verder met het geven van een opsomming van maatregelen die werden 
genomen om schade door overstromingen te voorkomen. Ze noemt het 
bouwen van vloedschuren, waterzolders, waterkamers en waterstallen en laat 
daarvan voorbeelden zien.
Vloedschuren staan apart in het veld, soms op een verhoging of vlak bij 
grote boerderijen en waren bedoeld voor jongvee (geen melkvee). Dit type 
schuur bestaat in bepaalde streken (i.v.m. de bodemgesteldheid) aan de 
basis uit stenen bakken met zand en een houten opbouw om het gewicht 
te verminderen. De houten zijplanken werden er bij overstromingen vaak 
uitgehaald om de druk van het water te verminderen. Met het verhogen van 
de stallen voor het (melk)vee, werden de nokken ook hoger. Immers, er moest 
boven de verhoogde stal ruimte blijven voor het optassen van de oogst. Met 
het verhogen van de stallen ontstond de karakteristieke kamelenrug die de 
overgang tussen woongedeelte en stal markeert. Soms werden vloedschuren 
op terpen gebouwd, soms werd er een heuvel tegen aangebracht, of werden 
ze tegen dijken gebouwd. De schuur was dan toegankelijk vanaf de dijk, de 
rest van de schuur lag lager. In deze vloedschuren waren soms tijdelijke 
voorzieningen aanwezig om er tijdens overstromingen te kunnen wonen.
Waterzolders daarentegen vormen geen permanente voorzieningen. Bij 
waterzolders werden kleine gedeelten van de zolder sterker gemaakt om vee te 
kunnen dragen. Vaak werden de koeien boven de kelder gestald, en de kelder 
fungeerde dan als ‘natuurlijke’ verhoging. Niet alleen voor vee, maar ook voor 
mens en inboedel werden waterzolders gemaakt, dikwijls boven kelders. Er zijn 
voorbeelden waar op de verdieping een schouw aanwezig was om in tijden van 
overstromingen te kunnen gebruiken.
Een waterstal is een permanente stal op hoogte, zodat het vee altijd hoog 



16

stond, ook ten tijde van overstromingen. De waterstal heeft een verhoogde 
schuurvloer door een met aarde opgeworpen bult. Meestal betrof het de 
zijbeuk van een boerderij, in sommige gevallen de middenbeuk. Een bijzonder 
voorbeeld is de boerderij aan de Burggraaf in Meerkerk. De gehele zijbeuk 
en de middenbeuk zijn door een aarden bult inwendig verhoogd. Via een 
oplopend aarden talud kon het vee op stal worden gezet. In de middenbeuk 
werd het hooi opgetast, dat door de verhoogde vloer ook droog bleef.

Tijdens de lezing zijn vooral individuele maatregelen getoond die boeren 
namen om mens, vee en inboedel te beschermen. Vanwege het lage 
bodempeil zijn de meeste voorzieningen in de Zuid-Hollandse waarden, met 
name Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, gebouwd tegen overstromingen. 
Niet alleen individuele, maar ook collectieve maatregelen werden genomen, 
zoals het aanleggen van dijken, ontwateringsloten, sluizen e.d. Dat in 
de Alblasserwaard de meeste voorzieningen zijn aangebracht heeft ook 
te maken met de bedrijfsvoering. In deze polder voerde het houden van 
melkvee de boventoon. Ook de vroege vervanging van de potstal door de 
meer hygiënische grupstal in vergelijking met andere polders heeft er in 
de Alblasserwaard mogelijk toe bijgedragen dat de voorzieningen hier het 

Waterstallen zijn aan de buitenzijde herkenbaar aan de hooggeplaatste mestluiken 
en stalvensters. Een voorbeeld te Meerkerk van een permanente waterstal in het 
hoofdgebouw van de boerderij. (archieffoto)
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talrijkst waren. In Gelderland werden potstallen veel later vervangen dan in de 
Alblasserwaard. De potstal werd slechts uitgemest als deze vol was. De boer 
liet de mest in de stal zodat de koeien vanzelf hoog stonden.
Naast de bedrijfsvoering kunnen ook waterstaatkundige oorzaken een rol 
hebben gespeeld, zoals inklinking van het veen in de Zuid-Hollandse waarden, 
de hoogte van het gebied of het aantal overstromingen.

WvR

Brand, brand, brand!
Rien de Visser, Oud-beleidsmedewerker cultuurhistorie 
bij de provincie Noord-Brabant

De spreker, zelf geboren boven de poort van het kasteel Heeswijk, heeft 
een lange en intensieve relatie met het landgoed Heeswijk. Het was 

een aanzienlijk landgoed waartoe, naast het kasteel, lange tijd zo’n 80 
pachtboerderijen behoorden. Samen met zijn zoon Florian registreert en docu-
menteert hij de geschiedenis daarvan in de vorm van een groepsbiografie. Of 
in zijn eigen woorden houdt hij zich, als ‘topist’ (topos verwijst naar plaats) be-
zig met de topobiografie van deze groep gebouwen en het erf waarop ze staan. 

De dramatische gevolgen van een brand. (foto R. de Visser)
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De geschiedenis van kasteel Heeswijk is vrij ongewoon. In 1835 kocht 
gouverneur A.J.L. baron van den Bogaerde het oude kasteel met slechts 
honderd hectare en vier boerderijen. Hij en vervolgens zijn twee zonen 
vergrootten het landgoed tot uiteindelijk 1400 hectare en 80 boerderijen, 
niet alleen rondom Heeswijk-Dinther maar ook rond kasteel Nemelaer bij 
Haaren en bij Roosendaal. Bij zijn dood in 1895 liet de jongste zoon een bizar 
testament achter waarin alles tot 3 december 1963 onder bewind kwam; de 
datum waarop de jongste van zijn twee erfgenamen 80 zou worden. Dat jaar 
werd, onder auspiciën van de nog levende erfgenaam Guillaume baron van den 
Bogaerde van Terbrugge, kasteel Nemelaer en een groot deel van het landgoed 
inclusief de pachtboerderijen verkocht.
De groep boerderijen heeft in het verleden en na 1963 een geschiedenis 
gekend van de nodige rampspoed. Niet zo zeer door hoog water, maar vooral 
door vuur. Minstens 47 branden zijn gedocumenteerd. Dit ondanks de nodige 
brandpreventie in de vorm van reglementen en later via de woningwet. Een 
twaalftal oorzaken voor brand werden in de documenten opgesomd, inclusief 
het intrigerende koppel onbekend en ‘onbekend’, waarbij het laatste mogelijk 
impliciet op opzettelijk duidde. De meest domme pech kwam van roken in 
een aangrenzende bushalte. Ook spelen met vuur met pijpen en kaarsen 
binnenshuis had zo zijn gevolgen. Een belangrijke oorzaak werd gevormd door 
lekkende schoorstenen, en dat is des te schrijnender wanneer men beseft dat 
na brand de gehavende schouw doorgaans het belangrijkste overblijfsel is. 
Onroerend erfgoed heeft het in tijden van oorlog moeilijk wanneer het front 
onverhoopt langs trekt, zoals dat in 1944 het geval was en waardoor dertien 
boerderijen letterlijk in de vuurlinie kwamen te liggen. Na de oorlog werden ze 
herbouwd. Ook blikseminslag was vaak een oorzaak van brand.
Herbouw na brand zorgde voor vernieuwing van het bestand, maar met verlies 
van oude cultuurhistorische waarden. Nieuwe, of mogelijk andere, waarden 
kwamen daarvoor in de plaats, ieder met een eigen verhaal. Zo was er het 
voorbeeld van de noodboerderij voor een gezin van zestien kinderen, waarvoor 
in de uiteindelijke wederopbouwboerderij ook even zovele slaapplaatsen 
gerealiseerd moesten worden.
De hoeveelheid en de omvang van de branden zal grotendeels te verklaren zijn 
geweest door het gebruik van stro als dakbedekking. Tot 1963 hadden bijna 
alle pachtboerderijen van Heeswijk, (contractueel vastgelegd) strodaken, terwijl 
men in een vergelijkbaar landgoed als Twickel al eerder op het gebruik van 
pannendaken was overgegaan.
Over het verhaal van deze intrigerende groep boerderijen verschijnt binnenkort 
een boek, waarin ruime aandacht is voor de vraag ‘Wat doen plekken met 
mensen en wat doen mensen met plekken?’ Dat levert een breed scala van 
verhalen op, waarvan brand er één van was. Voor nadere informatie over het 
boek, mail naar: dedriedobbelstenen@gmail.com.

RS
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Brandpreventie voor historische boerderijen
Hanneke Nuijten, Programmaleider Veilig Erfgoed, RCE

Hoe veilig is ons agrarisch erfgoed als het gaat om de verzengende kracht 
van het vuur? Bijna elke stad kent haar stadsbranden. Door middel van 

bouwvoorschriften en keuren trachtten stadsbesturen dergelijke branden 
te voorkomen. Waar in de stad het ‘weke’ dak al snel verdwenen was, is 
de traditie van het bouwen met rieten daken juist bij boerderijen tot op de 
dag van vandaag nog zeer levendig. Dit maakt deze groep gebouwen extra 
kwetsbaar.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft daarom in het kader 
van Veilig Erfgoed een nieuwe brochure uitgebracht met als onderwerp 
Brandpreventie voor historische boerderijen. De laatste decennia gingen er 
meer historische boerderijen in vlammen op dan voorheen, zo constateert 
de RCE. De afgelopen tijd zijn er zeker twee branden per week geweest in 
gebouwen met rieten kappen, aldus Hanneke Nuijten, programmaleider Veilig 
Erfgoed bij de RCE. 

De brochure heeft als doel om eigenaren, bewoners, boeren en andere 
gebruikers van boerderijen meer bewust te maken van de noodzaak van 
preventieve maatregelen. Wat zijn de oorzaken van brand, hoe kunnen risico’s 
verkleind worden en wat te doen als het toch misgaat? 
De brochure, die is opgesteld in samenwerking met hulpdiensten zoals de 
brandweer en politie, is onderdeel van een bredere voorlichtingscampagne. 
Met een aparte website (www.veiligerfgoed.nl), presentaties, publicaties en 
symposia probeert de RCE een zo breed mogelijk publiek te bereiken.

Sinds 2008 worden alle branden in rijksmonumenten bijgehouden door de RCE 
in de Database Incidenten Cultureel Erfgoed (DICE). Van 2008 tot en met 2014 
zijn er 229 meldingen gedaan van branden in rijksmonumenten, waarvan 56 
in boerderijen. Als we de gemeentelijke monumenten en boerderijen zonder 
beschermde status daar nog bij optellen, komt dit aantal nog veel hoger uit. 

De belangrijkste oorzaak van brand bij boerderijen is, voor zover bekend, 
de schoorsteenbrand (30 % van de meldingen). Andere veelvoorkomende 
oorzaken zijn blikseminslag, defecte elektrische apparatuur en brandstichting. 
Dat laatste komt bij boerderijen relatief veel voor omdat de gebouwen met hun 
laag doorlopende rieten dak gemakkelijk in brand te steken zijn. Bij de meeste 
branden spelen menselijke factoren – onwetendheid, onvoorzichtigheid of 
onnadenkendheid – een cruciale rol. 

In een helder betoog behandelt de spreker een reeks van te nemen 
bouwkundige en installatietechnische maatregelen. Een deel van deze punten 
zullen de meesten van ons niet onbekend voorkomen, zoals het aanbrengen 
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van een bliksembeveiliging, een vonkenvanger boven op de schoorsteen, het 
aanbrengen van een brandmeldsysteem. Een goede bouwkundige inspectie 
van de schoorsteen is een eerste vereiste voor veilig stoken, maar het is ook 
goed om te weten wat veilig stoken inhoudt. Veel boerderijen hebben van 
oudsher al een zekere mate van compartimentering door de aanwezigheid van 
een brandmuur. Het aanbrengen van een brandwering tussen bijvoorbeeld 
de verdiepingen is echter vaak afwezig. Een modern rieten dak, uitgevoerd 
als schroefdak, heeft als voordeel dat de brandvrije platen waarop het riet 
bevestigd is, het vuur een tijd tegenhouden. Nadeel is dat een brand niet 
snel zichtbaar is, waardoor het langer duurt voordat deze wordt opgemerkt. 
Bovendien gaat het rietpakket op een schroefdak aanzienlijk korter mee dan 
een klassiek rieten dak. 

Maar de te nemen maatregelen reiken verder dan alleen de boerderij zelf. 
Vooral in het buitengebied liggen boerderijen vaak afgelegen, waardoor de 
brandweer langer nodig heeft om ter plaatse te zijn. Dit vraagt om een grotere 
zelfredzaamheid van bewoners en eigenaren. 
Een waakhond of ganzen op het erf houden brandstichters op afstand. Het is 
goed om afspraken met de buren te maken om een oogje in het zeil te houden. 
Maar bijvoorbeeld ook om afspraken te maken over onderlinge opvang van vee 
of het organiseren van alternatieven voor wateraanvoer als er weinig water in 
de buurt is, bijvoorbeeld door de inzet van gierwagens. 
Daarnaast zijn er nog andere aspecten: zijn de toegangswegen en bruggen 
breed en sterk genoeg voor het doorlaten van brandweerwagens, is het erf 
goed toegankelijk is en is er voldoende ruimte om de wagens op te stellen? 

Brandpreventieve maatregelen beperken zich niet alleen tot het gebouw. Ook 
toegankelijkheid van het erf is een punt van aandacht. (foto RCE) 
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En natuurlijk: is er voldoende bluswater voorhanden? Wanneer sloten rondom 
het erf daar niet in voorzien, kan een waterput, een vijver of een waterpartij 
uitkomst bieden. 

Sommige van de genoemde zaken zullen een ieder bekend in de oren klinken 
of zijn misschien heel vanzelfsprekend. Toch was het uiterst nuttig om hier 
weer eens de aandacht op te vestigen, al was het maar omdat wij bouwhistorici 
hier natuurlijk ook een adviserende rol in (kunnen) spelen. 

AH

Calamiteiten en boerderijen. Antropologische en 
historische redenen van het ontstaan van (natuur)
rampen en de gevolgen voor boerderijen, maar ook de 
menselijke rol in deze rampen.
Carlo Jengember, freelance onderzoeker

Calamiteiten zijn van alle tijden. De spreker toont ons eerst een aantal 
afbeeldingen van natuurrampen uit het verleden, die het woongebied 

van de mens kunnen treffen waaronder natuurlijk ook de boerderijen vallen. 
Een ingekleurde reconstructie tekening van een aardbeving in de 14de eeuw 
in Bazel toont op plastische wijze de chaos en ontreddering. Een grote 
overstroming van de Schelde in Vlaanderen in 1530 (...‘welc seer deerlic 
om sien was’…) overtrof alle vorige waterrampen en leidde tot activiteiten, 
ontwikkeld om herhaling te voorkomen, namelijk een dijkverhoging. Ook toen 
al wist men dat dergelijke verhogingen zin hadden om erger te voorkomen. 
Ook het bouwen boven op een terp werd veelvuldig toegepast. Om de 
herinneringen aan de allerhoogste waterstanden levend te houden werden 
deze aangetekend op bestaande gebouwen, zoals in de stad Passau waar drie 
rivieren samenkomen en waar veel overstromingen plaats vonden.
Tegen sommige rampen kan men zich niet wapenen, zoals aardverschuivingen, 
tornado’s en het plotseling ontstaan van zgn. ‘sinkholes’ wanneer de 
bodem collabeert (instort) boven een al bestaand gat. Men probeerde in 
de middeleeuwen relaties met natuurfenomenen te ontdekken, zoals het 
verschijnen van kometen, maar vergeefs. 
De mens heeft wel in de afgelopen eeuwen geprobeerd om zich te beschermen 
en zijn behuizingen aan te passen aan rampen. Om bescherming tegen 
sneeuwlawines te verkrijgen werden boerderijen half in de berghelling gebouwd 
in Zwitserland. Ooit werd in het Duitse Oost-Friesland een ontwerp gemaakt 
voor een boerderij, waarvan het dak los kon geraken bij hoge waterstand, een 
zogenaamd ‘Schwimmdachhaus’, maar het is waarschijnlijk nooit in de praktijk 
gebracht. 
Wat men wel kon doen was de structuur van de gebinten van een huis 
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verstijven, of het schuine dak heel laag bij de grond laten beginnen, om 
weerstand te bieden aan heftige winden, zoals te vinden bij boerenschuren in 
de Kempen. Van echte tornado’s hebben we in west Europa natuurlijk niet veel 
last, maar van branden des te meer. Ook in dat geval kon men een maatregel 
nemen, namelijk door de dakbedekking te verstenen en zo een ommekeer ten 
gunste bereiken. 
Niet alle problemen konden op een praktische manier opgelost worden, wat 
de middeleeuwse bevolking uiteraard angst inboezemde. Men zocht steun bij 
beschermheiligen of gebeden. Op een afbeelding van een grote overstroming 
van de Schelde worden mythologische figuren te hulp geroepen, omdat het hier 
een ‘wraakoefening’ van de goden zou betreffen. De jaarlijkse processie in het 
Franse stadje Tarascon waarbij een draak werd meegevoerd zou bescherming 
voor de toekomst moeten geven wanneer de waterstand van de Rhône steeg. 
De heilige St. Martha hielp daarbij dan ook nog een handje in die streek. 
Praktischer was het toch om een bootje paraat te hebben of bijtijds te vluchten, 
waarvan de vele ‘vluchtpaadjes’ in bepaalde rivierlandschappen nog getuigen.
Betere bescherming tegen branden, hetzij veroorzaakt door blikseminslag, 
hetzij door onvoorzichtigheid, gaf de al genoemde verstening van de 
brandbare dakbedekking. Stro en riet konden vervangen worden door leien, 
tegels of dakpannen. Ook het verder uit elkaar plaatsen van een boerderij 
en de bijbehorende schuren (vergelijkbaar met de brandgangen tussen de 
stadshuizen) maakte het overslaan van de vlammen moeilijker. Een belangrijke 
ontwikkeling was het verplaatsen van de bakoven, die zich meestal in een 
boerderij bevond. Deze verhuisde naar buiten, naar een klein gebouw dat 
losstond van de boerderij. 
Toch werden er ook moedwillig branden gesticht: om verzekeringsgeld 
uitbetaald te krijgen, of als strafmaatregel voor onwillige belastingbetalers. 
Tijdens oorlogen was het platbranden van de huizen van de vijand een 
pressiemiddel. Men kon zelfs brandstichtingen afkopen door middel van 
geld, in de vorm van vrijwarende brandbrieven. Ook volksgerichten namen 
hun toevlucht tot de praktijk van brandstichting. Bekend waren in de 16de 
eeuw de ‘moordbranders’, protestanten die als repercussie voor de wrede 
terechtstellingen van hun geloofsgenoten door de katholieken hun toevlucht 
namen tot brandstichting, en dat onder begeleiding van ketelmuziek. Natuurlijk 
probeerde men zich daartegen te beschermen, maar alleen de rijkste boeren 
konden van hun boerderij een vesting maken met dikke muren en stevige 
poorten. 
In later eeuwen ging ook de gemeenschap een rol spelen bij de bescherming 
tegen brand en de gevolgen. Men legde midden in het dorp een gezamenlijke 
waterput aan en het was een morele verplichting voor alle weerbare mannen 
om te hulp te schieten in geval van brand. Er werd dan een speciale brandklok 
geluid. Natuurlijk moest men zelf bij de boerderij ook zorgen voor ladders, 
haken en emmers. En hulp bij de herbouw van de boerderij sprak vanzelf. 
De spreker laat een voorbeeld zien uit 1951 van het transport van een heel 
gebint door alle buren. Burenhulp, buur, of boer: daarin zijn semantische 
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overeenkomsten te vinden. Maar in 
geval van deze soort hulpverlening 
moest er vaak wel iets tegenover staan, 
bijvoorbeeld een genereuze traktatie op 
bier.
Het beste was toch te zorgen dat 
er geen brand ontstond, door 
brandgevoelige onderdelen verder 
van het hoofdhuis te plaatsen, zoals 
de al genoemde bakovens, waar 
bij de plaatsing ook gelet werd op 
de windrichting. Men maakte ook 
aparte gebouwtjes om hop te drogen: 
hopasten, waarbij men in sommige 
landen verplicht was meteen vaten 
met water op het dak te plaatsen. 
Het ontstaan van meer schuren (een 
‘spijker’ voor kostbaarheden) hangt 
daarmee ook samen, en komt voort 
uit de gedachte dat men deze sneller 
kon ontruimen. Hooibergen (hooibroei!) 
moesten verdwijnen naar de rand van 
het dorp. Het gebruik van bepaalde 
brandvertragende materialen bij de 
bouw van een boerderij speelde ook 
een rol, zoals het aanbrengen van 
lemen wanden. 
Terug naar de overstromingen en de vermijding van waterschade: huizen op 
palen waren een mogelijkheid, muurtjes rondom het huis, met afsluitende 
schotten bij de ingang, of zelfs de mogelijkheid schotten in sleuven bij de 
toegangsdeur zelf aan te brengen. Hogere drempels treft men ook aan, en 
een heel slimme vondst was de verhoging rond het keldergat, door rond de 
toegang een verticale schacht te plaatsen. En als men ten einde raad is kan 
men altijd nog de heilige Agatha of de heilige Donatus te hulp roepen, of tegen 
blikseminslag een meidoornhaag neerzetten of vetplanten op de nok laten 
groeien …
Een feit is dat calamiteiten een andere samenlevingsvorm kunnen introduceren, 
en een voorbeeld is het ontstaan van buurtschappen. Ook hebben calamiteiten 
invloed op de soort verzekering of de toepassing van nieuwe technieken en 
andere materialen in de huizenbouw. Het kan eveneens een impact hebben 
op het landschap door de aanleg van dijken, of het graven van waterputten. 
Rampen, als initiator van veranderingen, kunnen op verschillende gebieden een 
rol spelen. 

AHK 

Ingenieuze constructie voor frisse lucht in 
de kelder bij hoog water. 
(foto C. Jengember) 
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Bollenburg, één van de muurhuizen in Amersfoort
Jojanneke Clarijs, architectuur- en bouwhistoricus 

De eerste spreker die zich deze middag als nieuwe bouwhistoricus 
presenteerde was Jojanneke Clarijs. Zij is al ruim tien jaar werkzaam als 

zelfstandig architectuurhistoricus en heeft de afgelopen twee jaar de HBO-
plus opleiding gevolgd om zo haar bouwhistorische kennis te verdiepen. 
Het onderzoek naar het pand Muurhuizen 17-19, ook wel bekend als huis 
Bollenburg, in Amersfoort vormde haar afstudeerproject. 

Het huis Bollenburg is een imposant dwarshuis, gebouwd op het tracé 
van de eerste stadsmuur, vandaar de naam ‘muurhuis’. De middeleeuwse 
muurhuizen zijn een typisch Amersfoorts fenomeen. Wanneer Amersfoort in 
1259 stadsrechten krijgt is er al sprake van een versterking rond de stad. De 
aanleg van een eerste bakstenen muur vond waarschijnlijk kort na 1300 plaats. 
Ruim honderd jaar later, in de periode 1380-1450, werd een tweede stadsmuur 
opgericht. In 1501 werd door het stadsbestuur besloten de gronden op het 
tracé van de eerste stadsmuur vrij te geven en te verkopen aan particulieren. 
Hier ontstonden brede, ondiepe huizen. In veel gevallen werd de voorgevel 
gefundeerd op de oude stadsmuur. In een enkel geval werd de bestaande 
stadsmuur opgenomen (‘hergebruikt’) in de nieuw te bouwen huizen. Daar lijkt 
in het geval van Bollenburg geen sprake van, hoewel de achtergevel wel een 
aanzienlijke dikte van circa 80 cm heeft. Er wordt wel gesuggereerd dat deze 
gevels een tweede verdedigende ring rondom het centrum hebben gevormd. 
Het is verleidelijk om te denken dat de naam Bollen‘burg’ een verwijzing is naar 
een dergelijke functie, maar deze naam komt volgens Clarijs pas rond 1729 
voor het eerst voor in archiefstukken. 
De kaart van Braun en Hogenberg uit 1588 is één van de eerste historische 
beeltenissen waarop de muurhuizen, ook het huis Bollenburg, te zien zijn. Aan 
dat historisch beeld is in de loop der tijd relatief weinig veranderd. 
Hoewel de grond langs de eerste stadsmuur officieel pas rond 1501 door 
het stadsbestuur werd vrijgegeven, lijkt het erop dat er in 1490 al een huis 
op het onderzochte perceel stond. Waarschijnlijk rond 1390 werd bij de 
stichting van het vicariaat van St. Stevens en St. Laurens grond ingebracht 
waarop vervolgens een huis is gebouwd. Dat dit een voornaam huis moet 
zijn geweest blijkt wel uit de lijsten van huisgelden: het huis behoorde tot ‘de 
top 20’ van Amersfoort en werd bewoond door de notabelen en adellijke 
families van de stad. Een van de bekendste bewoners is ongetwijfeld Johan 
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van Oldenbarnevelt (1547-1619) 
geweest, die hier zijn jeugd 
doorbracht. 
In later perioden heeft het pand 
verschillende andere functies 
gehad, waarvan Clarijs er enkele 
noemt. Zo heeft het huis lange 
tijd dienst gedaan als werkhuis of 
een ‘lint- en spinhuis’ (vanaf de 
late 16de/vroege 17de eeuw). In 
de 20ste eeuw was het pand het 
onderkomen van de in Amersfoort 
bekende drukkerij Van Wijngen. 
In 1987 is het huis ingrijpend 
gerestaureerd en verbouwd tot het 
woonhuis dat het nu is; tot zover 
de gebruikshistorie. 
In een aantal stappen neemt 
de spreker ons vervolgens mee 
door de bouwgeschiedenis 
van het huis, dat verschillende 
verrassende elementen kent. 
Op grond van archivalische 
gegevens en aanwijzingen in het 
gebouw zelf vermoedt Clarijs 
dat de bouw van het huis rond 
1450, en in elk geval vóór 1490, 
heeft plaatsgevonden. Het huis 
had toen een hoge bel-etage 
met een insteek. De bouwsporen in de voorgevel maken het mogelijk om de 
oorspronkelijke 15de-eeuwse situatie met venster-, luik- en deuropeningen 
redelijk goed te reconstrueren. Clarijs toont hiervan fraaie opmetings- en 
reconstructietekeningen. Van het 15de-eeuwse casco is opvallend veel 
behouden gebleven. Alle gevels zijn nog intact. De balklaag boven de bel-
etage is voorzien van gotische peerkraalsleutelstukken. Op de verdieping is 
gedeeltelijk nog een houtskelet aanwezig en de kap met telmerken dateert 
eveneens nog uit de bouwtijd. Onder het huis is een tongewelfde kelder. 
Bijzonder is de aanwezigheid van een laat 15de-eeuwse schildering met een 
beeltenis van twee vrouwen en twee mannen. Waarschijnlijk betreft het hier 
de heilige Catharina met het zwaard en de heilige Barbara, herkenbaar aan 
de toren die zij vasthoudt. De twee mannelijke figuren laten zich minder 
gemakkelijk identificeren. Op grond van de voetboeien meent kleurhistorisch 
onderzoeker Willem Haakma Wagenaar in een van de twee de heilige 
Leonardus te herkennen. Hij dateert de schildering vóór de Reformatie. 
Met de komst van het spinhuis eind 16de, begin 17de eeuw werd in de zaal op 

De restauratie van de Bollenburg in 1987.
(archieffoto) 
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de bel-etage een binnenmuur geplaatst, een halfsteens vakwerkconstructie. De 
insteek werd gesloopt en er kwam een spiltrap terwijl de zolderbalklaag werd 
verzwaard. Dit ging ten koste van de kinderbinten die werden verwijderd. Ook 
uit deze periode is een muurschildering bewaard gebleven. Het betreft een 
bijna zeven meter brede voorstelling van het Laatste Oordeel, aangebracht op 
de hierboven genoemde nieuwe binnenmuur. 
In 1987 werd tijdens de restauratie in de voorgevel een dichtgemetselde 
kaarsnis ontdekt waarachter tal van kinderschoentjes werden aangetroffen. 
Het dichtmetselen van de kaarsnis moet in de tweede helft van de 17de eeuw 
hebben plaatsgevonden. Uit Amersfoort zijn nog twee andere voorbeelden van 
het inmetselen van kinderschoenen bekend, namelijk in de Joriskerk en nog in 
een ander woonhuis. Het ritueel diende waarschijnlijk om onheil af te weren. 
Daarna volgt een periode met verschillende kleinere wijzigingen. Tussen 1700 
en 1837 werd de insteek werd teruggebracht en werd in de kelder een fraaie 
bakstenen wenteltrap aangebracht. Tussen 1837 en 1886 werden de kleine 
middeleeuwse vensters in de achtergevel vervangen door grote schuiframen. 
De ‘Mechelse deur’ in de voorgevel dateert uit 1909 toen de drukkerij Van 
Wijngen het pand betrok. 
Met de restauratie in 1987 zijn, onder het mom van ‘terug naar de bouwtijd’, 
veel latere wijzigingen weer verwijderd en tegelijk zijn verschillende niet 
oorspronkelijke, nieuwe historische elementen ingebracht. Dat doet echter 
geen afbreuk aan het feit dat dit een bijzonder goed geconserveerd 15de-
eeuws muurhuis is met veel rijke interieurelementen uit latere perioden. Het 
laat zich dus wel raden hoe de waardestellingsplattegronden er uit zagen 
waarmee Clarijs haar presentatie afsloot: er was veel blauw te zien met de 
welbekende betekenis van een hoge monumentwaarde.
 
AH 

Het kantongerecht, Voorstraat 31, Brielle
Mariette de Rond, bouw- en architectuurhistoricus

Mariette de Rond heeft meegewerkt aan het onderzoek van het bureau 
Wevers & Van Luipen naar het complex Voorstraat 31 in Brielle. Een 

bouwhistorische opname was al in 2013-14 gedaan door I. Maaijwee en F. 
Stoffels. Hieruit kwam in samenwerking met Leo Wevers en D. Vermeulen, een 
bouwhistorische deelontleding voort en een eindrapport. Het pand was leeg 
ten tijde van het onderzoek en kreeg een herbestemming als hotel. 
Achter de zes traveeën brede, 18de-eeuwse gevel liggen drie oorspronkelijk 
afzonderlijke panden verscholen. Deze driedeling is op de plattegrond goed 
herkenbaar. Mariette toonde tijdens haar presentatiel de bouwfasen door 
middel van duidelijke isometrische tekeningen met de verschillende bouwfasen 
door kleurverschillen aangegeven..
Oorspronkelijk bevonden zich ter plaatse houten huizen met binnenhaarden. 
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Het rechter pand, d.w.z. het 
huidige voorhuis ervan, werd in de 
15de eeuw als eerste versteend 
(baksteenformaat 29 x 13,5 à 14 x 
6 à 6,5 cm, 10L = 72 cm, staand 
verband); het achterhuis links 
kwam later pas aan de beurt. 
In de eerste helft van de 16de 
eeuw werd het gehele linker 
zijhuis (voor- en lager achterhuis) 
vervangen en verhoogd. Het 
middelste huis werd opgehoogd. 
Sporen van muurstijlen en een 
moerbalk met rankenschildering 
zijn hier nog getuigen van. In de 
tweede helft van de 16de eeuw 
is het linker achterhuis ook in 
steen opgetrokken, waarbij de 
muurstijlsleuven met baksteen 
werden opgevuld en de balklaag 
vervangen. De moerbalken zijn 
zonder sleutelstukken aangebracht 
en er zijn geen sporen van pen/
gatverbindingen. Interessant is de vondst van een Keuls plafond boven een 
gedeelte van de voorkamer in het linker voorhuis. Door de vormgeving met 
lijsten in geometrische patronen en vierpassen, met daarin het wapen van prins 
Maurits en emblemen van de Orde van de Kouseband, kan het plafond worden 
gedateerd in 1613-’25. De balklaag blijkt in die tijd te zijn opgehoogd en de 
erboven zichtbare kinderbalken tonen nog beschilderingen. In de jaren ’80 
van de 20ste eeuw is het stucwerk gereconstrueerd. Vanaf 1665 vond er in het 
rechter zijhuis een verrijking van het interieur plaats. De enkelvoudige balklaag 
stamt uit het eind van de 17de eeuw. 
In de eerste helft van de 18de eeuw werd er tegen de achterkant van het 
rechter huis een éénlaagse bouw aangezet waarvan de dakmoet in de 
oude achtergevel zichtbaar zijn geworden en eveneens restanten van een 
binnenhaard. Omstreeks 1750 vonden belangrijke veranderingen plaats. Onder 
bewoner burgemeester Jan Roest werden de drie panden samengevoegd 
achter één gevel met sierelementen in Lodewijk XV-stijl. Er was nu sprake 
van ‘beuken’ i.p.v. afzonderlijke panden. Het middengedeelte werd groots 
uitgebouwd met de verlenging van een centrale monumentale gang en een 
ruim trappenhuis. Belangrijke details zijn stucwerkplafonds, dessus de porte 
voorzien van houtsnijwerk, vouwblinden etc. Bij de linker zijbeuk werden het 
achterhuis en de kap tot de hoogte van het voorhuis opgehoogd. Rechts 
achter kwam een éénlaagse uitbouw. Van grote waarde voor deze bouwfase 
zijn ook de nog voorhanden zijnde boedelbeschrijvingen. Na de verkoop 

Keuls plafond in het pand Voorstraat 31 te 
Brielle, gedateerd tussen 1613-25. (foto M. 
de Rond)
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in 1772 aan P. van Hoogwerff Georgz werd de linker achterkamer inwendig 
vernieuwd tot een zaal in rijk uitgevoerde Lodewijk XVI-stijl, ook op de 
verdieping (dessus-de-porte, kastenwand). 
N.J.C. Lette kocht het pand in 1817. Het huis bleef bijna een eeuw binnen de 
familie. Rechts op de begane grond werden in het begin van de 19de eeuw 
drie empire vensters aangebracht. Later, in het derde kwart van de eeuw 
werden moderniseringen aangebracht, zoals T-ramen, gasverlichting en nieuwe 
schouwen, een tochtpui, een achterdeur met ijzeren roeden en geëtst glas, 
deuren met houtimitatie en behangsels. De zolder boven de keuken rechts 
achter (achterkamer) werd opgehoogd. In 1884 kwam de linker achterkamer 
aan de beurt om nieuw te worden bespannen en overbehangen. 
Uit 1900-’10 dateert de open veranda links achter. Met de verkoop aan de 
Raad van de Arbeid in circa 1920 kreeg het complex een kantoorfunctie. 
Er vond een uitgebreide verbouwing plaats, waarbij door een grote 
muurdoorbraak een wachtkamer tot stand werd gebracht. In de opening 
zorgden houten kolommen voor de ondersteuning van de constructie. De 
ruimte werd heringericht met lambriseringen en een haard. Verder kwam er 
centrale verwarming en werd er een kluis ingebouwd. Achter de rechter vleugel 
werd een dichte serre aangebouwd.
Een volgende bouwfase kwam na de vestiging van het Kantongerecht in 1952. 
Er werd een keuken ingericht en op de verdieping kwam een dienstwoning, 
waarbij de wanden en plafonds werden beplaat. In 1975 werd de kroonlijst 
gerestaureerd en werd de verlengde keuken (XIXc) verbouwd. Deze ruimte, 
inclusief de dichte serre werden weer in 1982 gesloopt.
De spreekster eindigde met het tonen van diverse interessante behangsels die 
werden aangetroffen in de voorkamer van de middenbeuk: met bloemranken, 
sierranden, biezen en een voorstelling van Minerva. Het behangpakket 
was daar wel tien lagen dik en daaronder werden ook nog oude kranten 
aangetroffen. Deze waren uit 1844, waarmee dit onderdeel in het tweede en 
derde kwart van de 19de eeuw was te dateren.

ES

Bouwhistorische opname van het voormalige Sint-
Catharinaklooster te Harderwijk
Rachel Halverstad, archeoloog en bouwhistoricus

Bouwhistorisch onderzoek van het voormalige Sint-Catharinaklooster te 
Harderwijk was een opdracht voor de opleiding Bouwhistorie, Restauratie 

en Monumentenzorg aan de Hogeschool Utrecht.
Het stichtingsjaar van het Sint-Catharinaklooster is onbekend, maar moet 
volgens de oudste datering voor 1439 zijn. Dit klooster is gesticht door de 
zusters tertiarissen die leefden volgens de regels van de derde orde van 
Sint Franciscus. Het Sint-Catharinaklooster is te zien op de kaart van Jacob 
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van Deventer uit 1560. De kloosterkapel is volgens een opschrift boven de 
toegangsdeur in 1502 gebouwd, een jaar voor de grote stadsbrand. Deze kapel 
is een zogenaamde dubbelkapel. In de benedenkapel konden de inwoners van 
de stad de mis volgen, in de bovenkapel de kloosterzusters. De spreekster laat 
foto’s zien van bouwsporen in de noordgevel van de kapel. Waarschijnlijk gaat 
het hier om een dichtgezette doorgang die in het verleden de kloosterzusters 
toegang verschafte tot de bovenkapel.
Een recent (2013) gemaakte luchtfoto laat de omvang van het kloosterterrein 
zien. De foto wordt door de spreekster toegelicht. Toen in de 16de eeuw de 
Reformatie in de Nederlanden kwam, is Harderwijk protestants geworden. Een 
gevolg daarvan was de opheffing van het Sint-Catharinaklooster in 1582, maar 
de zusters bleven er wonen. Op het kloosterterrein was ook een gasthuis 
aanwezig. De gevel van dit voormalige gasthuis was aan de zijde van de stad 
voorzien van uitgemetselde boogjes. Tijdens het onderzoek bleek dat de 
boogjes deels waren gereconstrueerd. De functie van deze gemetselde boogjes 
is onbekend.

Na de opheffing van het klooster werden een aantal gebouwen van het 
complex door de stad verhuurd of verkocht. In 1600 werd een hogeschool 
in de gebouwen van het Sint-Catharinaklooster gevestigd. De kapel werd 
opgedeeld in collegezalen. Hiervoor werd de bovenverdieping over de gehele 
kapel doorgetrokken. In 1630 werd in het Sint-Catharinaklooster een tweede 
‘Oeconomie’ (studentenverblijf) ingericht die vanwege geldgebrek in 1641 al 
weer moest sluiten. In de presentatie is een kaart te zien van Nicolaes van 
Geelkercken uit 1639. Op deze kaart staat als bestemming voor het klooster 
‘Hooge Schole en Oeconomie’. 
Op het kloosterterrein heeft een academiepoortje gestaan tussen de kapel 
en de Academiestraat. Dit poortje is elders op het kloosterterrein herbouwd 
en heeft als opschrift ‘Bono publico et Palladi Sacrum MDCXXVI’ (Aan 
het algemeen welzijn en Pallas gewijd, 1626). In 1811 werd de academie 
opgeheven. Rond het midden van de 19de eeuw werden gebouwen van het 
Sint-Catharinaklooster ingericht als militair magazijn. Van 1867 tot 1907 was 
de kapel in gebruik als garnizoensbakkerij en meelzolder.

Na de gebruiksgeschiedenis gaat de spreekster in op haar bevindingen tijdens 
het bouwhistorisch onderzoek. De panden Academiestraat 14 en Klooster 15 
t/m 19 zijn onderzocht. Academiestraat 14 is een voormalige kloostervleugel 
en bevindt zich aan de noordkant van de kapel. De vleugel heeft vermoedelijk 
dienst gedaan als hoofdgebouw waar ook de zusters sliepen en aten. De 
kelder is opgebouwd uit twee beuken van zes kruisgewelven die in het midden 
op bakstenen zuilen rusten. Op de gewelven zijn sporen zichtbaar die wijzen op 
een indeling in een grotere en kleinere kelder. De spreekster die zich ook met 
archeologie bezighoudt, kon het niet nalaten om in het losse zandpakket in de 
kelder voorzichtig het losse zand aan de kant te schuiven. Zichtbaar werd een 
oudere bakstenen keldervloer en fragmenten van een pijpenkop, fragmenten 
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van een steengoed kruik 
(Siegburg) uit 1350-1450 en
majolica fragmenten van een
bord uit de 2de helft van de
17de eeuw. Op de verdiepin-
gen werden boven systeem-
plafonds samengestelde 
balklagen van moer- en 
kinderbintconstructies 
aangetroffen. De moerbal-
ken hadden sleutelstukken 
en boven het plafond was
ook een haardplaats met 
fragmenten van een haard-
gewelf te zien. Ook de kap
gaf de nodige bouwhisto-
rische informatie over ver-
dwenen flieringen, gekraste
telmerken en houtvlotver-
bindingen. De gevel die 

grenst aan de kapel is over een bepaalde zone sterk beroet. Waarschijnlijk 
gaat het hier om een uitwendig rookkanaal uit de tijd dat de kapel een 
garnizoensbakkerij was. De bevindingen van Klooster 15 t/m 19 zijn minder 
omvangrijk. Er zijn sleutelstukken uit verschillende bouwperiodes aangetroffen 
en een osendrop tussen Academiestraat 12 en Klooster 19.

Na afloop van de presentatie, werd o.a. gediscussieerd over de uitgemetselde 
boogjes in de gevel van het voormalige gasthuis. Vanuit de zaal werd geopperd 
dat het te maken heeft met het creëren van meer ruimte op de verdieping en 
een ander denkt dat dit dient om de gevel een voorname en representatieve 
uitstraling te geven. Mogelijk een combinatie van beide.

WvR

Snellenburg: van boerderij naar landhuis naar 
boerderij
Lotte Zaaijer, architect en bouwhistoricus

Tijdens de opleiding Bouwhistorie en Restauratie deed Lotte Zaaijer een jaar 
lang bouwhistorisch onderzoek op de boerderij Snellenburg in Benschop. 

De boerderij is een verbouwd landhuis aan de Benschopper Wetering. Uit 
historisch kaartmateriaal is te herleiden dat het landhuis rond 1700 werd 
gebouwd, voor 1832 is uitgebreid en eind 19de eeuw is verbouwd tot boerderij. 
Op het eerste gezicht is het verschil tussen landhuis en het huidige Snellenburg 

Rechts de kloosterkapel uit 1502. Het pand links van de 
kapel is Academiestraat 14 en helemaal links de panden 
van Klooster 15 t/m 19. (foto R. Halverstad)
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groot. Het landhuis had twee bouwlagen en een schilddak, de boerderij heeft 
één bouwlaag en twee zadeldaken. Zaaijer heeft onderzocht wat er in de 
huidige boerderij nog terug te vinden is van het landhuis. Verrassend veel, zo 
blijkt.
De vensteropeningen in de voorgevel zijn het eerste voorbeeld, ze komen uit 
begin van de 18de eeuw en bevatten sporen in het kozijn van de inslagplaatsen 
van duimen die wijzen op een andere, oudere roedeverdeling. De achtergevel is 
tijdens de verbouwing een meter naar achteren verplaatst, duidelijk zichtbaar 
door een scheur in de muur. De reconstructie van de plattegrond laat aan de 
achterkant van het landhuis een driedeling zien. Een verhoogde strook in de 
vloer van de deel is de fundering van een weggehaalde muur tussen de zaal 
en zijkamer in het landhuis. De plek van de zaal is ook herkenbaar aan sporen 
van een boog op de centrale as en marmeren tegels in de deel. In de zijkamer 
heeft Draaijer een bijzonder plafond aangetroffen: betimmerd met halfronde 
houten latjes. Ze vraagt de zaal mee te denken, maar uitsluitsel levert dat 
allerminst op. Net als bij een stukje spiltrap met schildering in de opkamer: 
waarschijnlijk een hergebruikte trap uit het landhuis, maar waarom op deze 
manier? 
Er blijken veel bouwelementen uit het landhuis op een andere plaatst te zijn 
hergebruikt in de boerderij, zoals lambrisering, tegels, luiken, en binnendeuren. 
In de ‘verhoogde kamer’ is de deur waarschijnlijk een hergebruikt vensterluik. 
Deze kamer heeft een plafondelement dat qua decoratie aan het rijke 
houtsnijwerk van het hekwerk op de zolder doet denken. Er zijn vier typen, 
vaak hergebruikte, kozijnprofilering herkenbaar.

De eerdere driedeling in de achtergevel van Snellenburg is onder andere herkenbaar 
aan resten van de fundering van een muur tussen de zaal en zijkamer. (foto L. Zaaijer)



32

Zaaijer merkt op dat er in een gedeelte van de voorste ruimtes van Snellenburg 
moer- en kinderbalken zijn gebruikt, terwijl de rest van de begane grond een 
enkelvoudige balklaag heeft. Dat zou er op kunnen wijzen dat dit deel ouder is 
en voor 1700 is gebouwd. Was het landhuis een verbouwing van een eerdere 
boerderij?
Tenslotte worden bouwelementen van de boerderij met het nabij gelegen, bij 
het landhuis horende, koetshuis vergeleken. Er zijn veel overeenkomsten, 
waaronder de profilering van kozijnen, de balklaag en de binnendeuren. Het 
metselwerk van beide gebouwen heeft een vergelijkbaar formaat, maar de kleur 
van de bakstenen is bij Snellenburg feller rood.
Geconcludeerd kan worden dat er in de boerderij nog veel van de statige bouw 
van het landhuis te herkennen is, maar dat er bijzonder pragmatisch gebruik 
is gemaakt van het voorhanden zijnde materiaal. De bouwhistorische waarden 
zitten hem vooral in de oudste delen van Snellenburg. De spreker eindigt met 
de mededeling dat de boerderij al enige tijd te koop staat.

AtS

De eerste huizen van Zaamslag
Richard Lensen, stagiair RCE

Niet alleen Richard is geboren en getogen in Zaamslag, ook zijn ouders en
grootouders stammen uit dit bescheiden dorp in Zeeuws Vlaanderen. Daar-

om is het niet verwonderlijk dat hij sterk betrokken is bij de Stichting Zaamslag 
850 jaar. Gezien de naam van die stichting zouden de oudste sporen uit 1163
moeten dateren. Deze blijken te hebben bestaan uit een kasteel (resten opge-
graven in 1987), dorpskerk en tempelierscommanderij. Tijdens de Tachtigjarige 
Oorlog werd er in dit gebied flink gevochten, linies aangelegd en polders onder 
water gezet. Herindijking en planmatige herbouw van de dorpskern na de 
Vrede van Münster in 1648 was nodig. Wat er van die woonbebouwing na de 
herbouw nog resteert, is het onderwerp van de lezing van Richard.
Rondom de in 1658 gebouwde nieuwe kerk (vervangen in 1898) kwam een 
vrijwel vierkant plein met aan de randen een regelmatige verkaveling tot stand, 
van twee keer negen bij acht percelen. Vóór 1680 kende Zaamslag verder 
geen bebouwing aan zijstraten. Het oudste pand verrees in 1648 en werd net 
als andere opgetrokken uit beschikbare middeleeuwse baksteen. Na 1700 
hield dit hergebruik op. Het resultaat van de herbouw was dat overwegend 
vrij onopvallende eenlaagse panden met langskappen en schoorstenen in de 
top het dorpsplein omzoomden. Deze toch al niet robuuste bouwsubstantie 
erodeerde in de loop der tijd door een gestage stroom van aanpassingen en 
verbouwingen, waardoor de laatste resten nu met een (zak)lantaarn gezocht 
moeten worden. Een voorbeeld daarvan is het pand Plein 23, waar in de 
westgevel beneden hergebruikte kloostermoppen aangetroffen, die werden 
uitgebreid met IJsselsteen. Achter deze muur bevond zich nog een aanzet 
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van een keldergewelf en 
keldertrap. De laatste 
17de-eeuwse gevel, Plein 
50, leidde tot 1992 een 
onopvallend bestaan, 
waarna deze geruisloos 
bij een verbouwing van 
de naastgelegen winkel 
verdween. Van de 
eenvoudige jukken met 
daarop een A-spant in 
de kap zijn er nog enkele 
bewaard gebleven. Gebruik 
van lokale baksteen voerde 
na 1700 de boventoon, 
waarbij tot ver in de 
achttiende eeuw klezoren 
op de hoeken werden toegepast. Volgens Richard onderstreept dit het belang 
van een lokaal dateringsysteem voor de baksteen.
Waar in de dorpskern veel bouwmassa geruisloos is verdwenen, bleef wat meer 
bewaard in de omliggende polder, waardoor hij aldaar meer gegevens over 
baksteen, kappen en deuren met bovenlichten kon verzamelen. Bij het aan één 
van de latere zijstraten gebouwde achttiende-eeuwse pand Kiezelstraat 2 kreeg 
hij de gelegenheid om bij een verbouwing bouwhistorische waarnemingen te 
doen. Bij die verbouwing gingen wel de restanten van de originele voorgevel 
verloren, maar niet het schouwtje. Ook resten van een raveling en bedstede 
werden aangetroffen. Zelf noemt Richard dit de ‘kleine bouwhistorie’, maar 
naast wat hij doet is de bouwhistorie in Zaamslag en de gemeente Terneuzen 
waaronder Zaamslag valt verder afwezig. Zijn inspanningen kunnen niet 
voorkomen dat er in een dorp als Zaamslag nog veel op de nominatie voor 
sloop staat. Dit is overigens vergelijkbaar met andere kleinere plaatsen in 
Nederland, zoals Noordwijk, waar eveneens het belang van de bestaande 
bebouwing niet onderkend wordt, laat staan gewaardeerd. Daardoor is deze 
vogelvrij, terwijl er in het algemeen gesproken wel steeds meer aandacht is 
voor regionale identiteit.

RS

Het Plein in Zaamslag in vervlogen tijden. (archieffoto)

Voor de datums van de komende platforms,
kijk op 

www.bouwhistorie.nl
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AHF-TAGUNG
5-8 OKTOBER 2015 IN MÜHLHAUSEN, DUITSLAND

‘Bouwhistorie in den vreemde’,
AHF-Tagung in Mühlhausen

Een relatief compleet bewaarde oude stad vind je in het voormalige Oost-
Duitsland alleen daar waar schade tijdens de Tweede Wereldoorlog 

en saneringen onder het DDR regime achterwege bleven. Mühlhausen in 
Thüringen is zo’n stad, met veel vakwerkwerkhuizen, achttien middeleeuwse 
kerken en kloosters en een omwalling die goeddeels nog aanwezig is. Deze 
protestantse Reichsstadt, waar Luther in het Augustijner klooster trad, telde 
rond 1500 circa 10.000 inwoners waarvan er velen werkzaam waren in de 
wol- en lakennijverheid. Daarom stond er wel een communale lakenhal maar 
niet zo’n reusachtige Kornspeicher als in het nabije Erfurt. Mühlhausen kwam 
tot onafhankelijkheid en bloei nadat de Rijksburcht in het noordelijk stadsdeel 
in 1356 werd afgebroken en in 1350 drie voorsteden waren ingelijfd. Daarna 
werd er in 1378 een stedelijk hospitaal opgericht, terwijl er begin 14de eeuw al 
sprake was van een raadhuis. 
Het thema van de Tagung was 17de-eeuwse vakwerkbouw en de wederopbouw 
na diverse rampen. In die zin deed Mühlhausen niet onder voor zoveel andere, 
door grote branden geplaagde steden. In de jaren 1180, 1244, 1422, 1487, 
1649, 1660, 1698 en 1707 was het raak. Bij de voorlaatste brand werden door 
het vliegende vuur 568 huizen in het noordelijk deel van de stad in as gelegd. 
Alleen het zuidwestelijk deel bleef, merkwaardig genoeg, altijd gespaard, 
reden dat er hier nog middeleeuwse kapconstructies te vinden zijn. Het risico 
van stadsbranden nam toe door verdichting van de bebouwing. Kroegen 
en bakkerijen blijken vaak het startpunt van een omvangrijke brand te zijn 
geweest. Pas in de late 17de eeuw werd het verplicht om stenen schoorstenen 
te metselen. 
Voor nieuwbouw en wederopbouw beschikt(e) Mühlhausen over een 3000 
hectare groot Stadtwald dat in de tweede helft van de 14de eeuw ten westen 
van de stad aangelegd werd (lezing Peter Thoms). Tegenwoordig wordt er 
grote ecologische waarde aan het bosbezit toegekend dat bestaat uit 85 % 
loof- en 15 % naaldbomen die jaarlijks resulteren in 640 vrachtwagens met 
bruikbaar hout. Bij de exploitatie onderscheidt men hoge bomen, vooral eiken, 
die geschikt zijn voor duurzaam bouwen en een onderlaag van kleinere linden, 
beuken, berken en eiken, die vanouds het brandhout leverden.

In Mühlhausen staan circa 3000 historische gebouwen waarvan 10 % 
beschermd is als monument. Andreas Formann waagde zich aan een 
huistypologie die gekoppeld is aan de sociale klasse van de bewoners en 
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die daarmee enigszins lijkt 
op de indeling van Petra 
Maclot voor Antwerpen. 
Hij onderscheidt drie 
typen: de rijtjeshuizen 
van handwerkslieden en 
dagloners, hooguit vier 
meter breed, vervolgens 
de middelgrote huizen 
van handelaren met een 
eigen terrein, die door 
sommige sprekers ook 
wel Ackerbürgerhäuser 
worden genoemd omdat 
deze burgers handelden 
in plattelands producten. 
Tenslotte waren er 
Großbürger, groothandelaren, 
woonachtig op percelen van 
20 meter breed met eigen 
inrijpoort onder of naast 
het huis. Afgezien van de 
kleinste categorie die begon 
als éénlaags huisje, hadden 
de meeste andere huizen 
één of twee verdiepingen, 
doorgaans traufständig, 
dwars van opzet. De 
vakwerkbouw domineerde 
tot ver in de 19de eeuw 
en is zelfs gebruikt voor 
pakhuizen en fabrieken uit 
die tijd. Er staan slechts 
enkele oudere, geheel 
stenen huizen in Mühlhausen 
maar in combinatie met 
vakwerk zijn soms de kelder, plint of (ten dele) de voorgevel wel in steen 
uitgevoerd. Grappig is, dat diverse voorgevels uit de tijd van het classicisme 
uit grote blokken natuursteen lijken te zijn opgetrokken, maar die van houten 
kussenpanelen blijken te zijn gemaakt, bij gebrek aan dekkende verf.

Tot de lokale fenomenen hoort ook de vroegere stadshistoricus Rolf Aulepp 
(1913-2008) die als vrijwilliger in de DDR tijd een inventarisatie van 1600 
kelders doorvoerde om daaruit een typologie te ontwikkelen. Ook legde hij 
een lijst aan van de diverse steenhouwersmerken op de lokale grove, poreuze 

Afb. 1. Thomas Eißing, dendrochronoloog en 
nieuwe vicevoorzitter van de AHF, geeft uitleg over 
de 14de-eeuwse kappen van de Nicolaikerk in 
Mühlhausen. (foto D.J. de Vries)
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kalksteen (lijkend op travertijn) van kerkmuren waaruit hij o.m. de bouwfasen 
van de Nicolaikerk afleidde, een object dat we op de eerste congresdag tot in 
de kap konden bezoeken (afb. 1). 
De voordrachten vonden plaats in een cultuurgebouw, het Puschkinhaus aan 
de rand van de binnenstad, een vaste plek die op 5 oktober verruild werd 
voor het sfeervolle raadhuis. Het geheel stenen stadhuis met 14de-eeuwse 
kern staat zowel boven een straat als boven een beek, die de overgang van 
de onder- naar de bovenstad vormt (afb. 2). Wellicht gaat het om de grens 
van oude rechtsgebieden. Zoiets zagen we eerder in Bamberg, maar het is niet 
ondenkbaar dat men voor middeleeuwse stadhuizen in Nederland soortgelijke 
locaties koos (Haarlem?). Vergelijkbaar met de situatie in Lüneburg is de 
raadszaal op de verdieping, die van een heteluchtverwarming voorzien was. 
Boven de banken tegen de muren was een serie rechters geschilderd. Een 
sterrenhemel sierde het plafond en dat houdt verband met de rechtspraak 
die op de begane grond publiekelijk in een open galerij, Laube, uitgesproken 
werd. Behalve een öffentlicher Abendvortrag over de geschiedenis van dit 
raadhuis (Udo Hopf), trakteerde de burgemeester de 84 deelnemers genereus 
op bruisende Rotkäpchen.

De excursie op 7 oktober leidde naar diverse locaties met vakwerk en naar de 
indrukwekkende middeleeuwse Burg Ludwigstein waar zowel de lunch als het 
avondeten gebruikt werden (afb. 3). Wanfried, op de grens met Hessen, toonde 
hoe vanuit burgerinitiatief gerestaureerd wordt en daarvan profiteren nota 
bene Nederlandse import bewoners. Bad Sooden-Allendorf en Eschwege zijn 
de moeite waard, maar Hann. Münden (met twee sterren in de Michelingids) 
spande toch wel de kroon omdat er o.m. drie zolders bezocht mochten 
worden. Om te beginnen staat aan de rand van de stad een Renaissance slot 
van allure. De directe invloed van Nederlandse (Vlaamse) ambachtslieden 
blijkt bijvoorbeeld uit de kap met vier gestapelde (eiken) jukken die van 
gesneden telmerken zijn voorzien en die de voor ons bekende dwarse opzet 
hebben (zie ook het artikel van ondergetekende ‘Uit ander hout gesneden. 
Veranderend houtgebruik in de zestiende en zeventiende eeuw’, in Bulletin 
KNOB, nr. 3-2015). Een ware verrassing, en dan hadden we nog niet eens 
de gedecoreerde feestzalen elders in het kasteel gezien. De kappen van het 
raadhuis en de kerk in Münden hebben de meer gebruikelijke Duitse opzet 
met enorme dakvlakken, veel sporen en staande of liggende stoelen. Via 
loopbruggen is de kap op het stadhuis voor het publiek toegankelijk gemaakt. 
De kap op de kerk (1488) imponeert door de ruimtelijke werking. 
 
De Sektionen over vakwerk in de 17de eeuw en de wederopbouw na 
catastrofen vonden respectievelijk op 6 en 8 oktober plaats. Hoewel 
afgewisseld door een ledenvergadering en een uitstapje, vragen tien of 
veertien lezingen over de meest uiteenlopende oorden toch wel veel van het 
concentratievermogen. De Dertigjarige Oorlog (1618 - 1648) heeft talrijke 
nederzettingen in Duitsland getroffen. De bouwconjunctuur, afleesbaar aan 
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inschriften en dendrochronologische dateringen, daalde toen dramatisch. 
Brandschatting, daadwerkelijk plunderen en Abfakkeln waren aan de orde 
van de dag en vakwerkbouw is dan extra kwetsbaar. De constructiewijze 
veranderde na de wederopbouw nauwelijks, omdat men vasthield aan de 
traditionele, 16de-eeuwse vormen. Alleen een specialist ziet dat de Kopfbände 
van 1620 in 1678 vervangen zijn door lange Fußstreben (H. Stiewe). In de 
zone onder de vensters op de verdieping vertoont het 17de-eeuwse vakwerk 
soms een aaneensluitende reeks andreaskruisen, Feuerbocken, dan wel 
een laddermotief (zoals een Vierendeelligger). De wederopbouw kenmerkt 
zich algemeen gesproken door spaarzaam gebruik van hout, dikwijls in de 
voorafgaande traditionele vorm, terwijl de periode van 1650-1700 soms 
overdreven zwaar houtwerk kent, wellicht een demonstratie van herstelde 
welvaart? Als modern verschijnsel tekent zich centraal of zijdelings op de 
begane grond een Flur af, te vertalen als gang. Soms was een grote brand 
aanleiding om een stad volgens een rationeel, recht stratenplan weer op 
te bouwen, de bouwvoorschriften aan te passen, toezicht te houden op de 
vuurplaatsen en gevaarlijke industrie naar de voorsteden te verplaatsen (lezing 
U. Knapp over Kirchheim/Teck). Onder Zonnekoning Lodewijk XIV is eind 17de 
eeuw ook in Duitsland het nodige vernield, zoals dichter bij huis: Brussel en 
het Kasteel Amerongen. Heidelberg werd door de Fransen in 1693 beschoten 

Afb. 2. Het 14de-eeuwse raadhuis van Mühlhausen is over een straat en beek 
gebouwd. De raadszaal bevindt zich op de eerste verdieping. (foto D.J. de Vries)
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waarna door de bezetters 
aanvankelijk verboden werd 
om de kapotte gebouwen 
te herstellen (A. Wiesneth). 
Toch kreeg de H. Geestkerk 
in 1698 alsnog een rationeel 
ontworpen mansardedak. 
De stijl of constructiewijze 
van de overheerser was 
kennelijk geen belemmering 
om een moderne 
architectuurvorm te 
introduceren. Aanpassingen 
aan klokkenstoelen, 
inclusief houtverbindingen, 
de toepassing van andere 
houtsoorten en telmerken 
werd niet zozeer ingegeven 
door mode maar uit 
technische noodzaak 
bij het ophangen van 
grotere of meer klokken 
(I. Engelmann). Deze 
lezing doet je beseffen 
dat er in Nederland in 
thematische zin nog maar 
weinig aan de bouwhistorie 
van klokkenstoelen 
gedaan is. Onder de 
titel Frühneuzeitliche 
Kappendecken in 
der Region Aachen. 
Entwicklung, Konstruktion 
und Überlegungen zum 
Brandschutz presenteerde 
Andreas Priesters een 
verhaal over gespelderde 

en Keulse plafonds en bakstenen troggewelfjes in enkelvoudige balklagen. 
Deze laatste categorie kennen we ook in Nederland in de 17de eeuw en 
de constructie lijkt inderdaad wegens brandpreventie te zijn toegepast, 
bijvoorbeeld bij plafonds in souterrains. Het verschijnsel van gestucte lemen 
troggewelfjes (gespelderde zolderingen) sluit aan op wat wij in Limburg 
tegenkomen. Het zogenoemde Keulse plafond (met afgeronde hoeken tegen 
de hoofddragers) is bij ons minder bekend. In aanwezigheid van stuc-specialist 
Barbara Rinn ontstond een levendige discussie: is zo’n plafond nu bewuste 

Afb. 3. Burg Ludwigstein bevat een combinatie van 
vakwerk vleugels aan de binnenplaats met uitwendig 
natuurstenen gevels en een ronde, natuurstenen 
donjon uit het begin van de 15de eeuw. 
(foto D.J. de Vries)
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brandpreventie of decoratie? Het gaat in principe om een constructie met 
moer- en kinderbalken, waarbij lemen troggewelfjes tussen de kinderbinten zijn 
aangebracht. Duitsers kennen deze vloerconstructie niet en spreken daarom 
van een Unterzug onder een balklaag. Persoonlijk houd ik het wat Limburg 
betreft op een regionaal, tijdgebonden (17de-eeuws) mode verschijnsel, terwijl 
men vanuit Duitsland vooral ook aan brandpreventie denkt. Het zou aardig zijn 
hierover iets terug te vinden in contemporaine bronnen.
Ondergetekende mocht donderdag de spits afbijten met een meer algemeen 
verhaal over de verschillende historische rampen die Nederland hebben 
getroffen onder de titel Befunde für Katastrophen im Baubestand. Daarbij 
kwamen ook 20ste-eeuwse vormen van schade aan de orde, zoals door 
anderen werd uitgelegd, wat in de Tweede Wereldoorlog het verschil in effect 
was tussen brandbommen en Sprengbomben.
      
Tijdens de Mitgliederversammlung blijkt dat de AHF een redelijk stabiel 
ledenbestand heeft van circa 450 leden met elf nieuwe aanmeldingen 
afgelopen jaar. Er waren diverse bestuurswisselingen dit jaar, zie de site van de 
AHF. Hoewel de Jahresband van Wittenberg tijdens deze Tagung meegenomen 
kon worden of toegestuurd zal worden, zijn er helaas nog steeds ontbrekende 
delen: de Cluny band over de romaanse huizen is nog steeds niet af. 
Wat staat de AHF de komende jaren te wachten? De Tagung van 2016 leidt 
naar Neustadt a/d Weinstraße waar het centrale thema zich zal richten op 
Hausbau en de productie van wijn en bier. Het mag ook gaan over de opslag 
en handel in die producten, evenals bijvoorbeeld de teelt en opslag van hop, 
stedelijke wijnhuizen, de inrichting van cafés en andere horecagelegenheden. 
Bijdragen uit Nederland zijn welkom! Ulrich Großmann, voormalig voorzitter 
van de AHF en directeur van het Gemanisches Nationalmuseum, biedt aan 
in 2017 een internationaal congres in Nürnberg te beleggen over vakwerk. 
Mijnerzijds heb ik aangedrongen op verbreding van het onderwerp, door 
bijvoorbeeld het contrast houtbouw versus steenbouw aan de orde te stellen, 
omdat vakwerkbouw in veel delen van Europa, zoals Holland en Vlaanderen, 
nauwelijks aangetroffen wordt.

D.J. de Vries
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DONATEURSDAG SBN
17 OKTOBER 2015 TE KAMPEN

17 oktober: het is een koude, miezerige zaterdag. Maar het grauwe weer heeft 
de donateurs van de SBN er niet van weerhouden aanwezig te zijn op de 24ste 
Donateursdag. Dit jaar vond deze dag plaats te Kampen, een historische 
Hanzestad met een IJsselfront zo mooi, dat menigeen die het station verlaat 
en over de IJssel blikt op slag verliefd wordt. En een stad, zo zou later op de 
dag blijken, die meer dan genoeg in huis heeft om ook op een druilerige dag 
de harten van bouwhistorici en andere erfgoedprofessionals te verwarmen. 
De opkomst is zoals gebruikelijk prima, enige tientallen leden ontmoeten elkaar 
onder het genot van koffie op de startlocatie. Weer heeft de SBN gezorgd voor 
een perfecte locatie waar de historie vanaf spat, in casu het van oorsprong 
14de-eeuwse Broederklooster. Het ochtendprogramma, traditiegetrouw gevuld 
met lezingen over de gastgemeente, vindt plaats in het vroeg-15de-eeuwse 
koor van de Broederenkerk. Een prachtige, uit bakstenen opgetrokken ruimte 
met kruisribgewelven.

Koos de Looff, voorzitter van de SBN, bijt de spits af. Dat doet hij kort, want 
uitlopen in het programma is vandaag uit den boze. Hij meldt gekscherend 
dat er een straf tijdschema is en dat we dat maar moeten scharen onder 
de professionaliseringsslag die de SBN aan het maken is. Onder die 
professionalisering valt ook dat vanaf heden de SBN Nieuwsbrief in kleur 
wordt uitgegeven. Voorts volgen enkele mededelingen: SBN wil vaker gaan 
samenwerken en het samen met het Agrarisch erfgoed georganiseerde 
symposium in juni was daarvan een geslaagd voorbeeld. De samenwerking met 
de RCE blijft voortbestaan, en iedereen wordt vast uitgenodigd deel te nemen 
aan de verdiepende studiedag op 18 december met het thema ‘Openbare 
gebouwen’.

Wethouder Martin Ekkers (met onder meer monumenten en wonen in 
portefeuille) heet de groep van harte welkom. Hij beschouwt bouwhistorici 
als detectives die speuren naar het verleden en geeft aan te begrijpen dat het 
ontzettend frustrerend is voor een bouwhistoricus als die weer eens te laat 
bij het bouwproces wordt betrokken. In Kampen neemt men bouwhistorisch 
onderzoek zeer serieus. Het recent door Marcel van Winsen en Hugo van 
Velsen opgestelde boek Binnen de Poorten over de ruimtelijke ontwikkeling 
van de binnenstad van Kampen is daarbij volgens Ekkers een eye-opener 
geweest. Als dank voor het gastheerschap, overhandigt De Looff namens de 
SBN het boek Inleiding in de Bouwhistorie aan de wethouder.
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Architectuurhistorica Annelies 
Scholtz (verliefd op Kampen 
na haar eerste blik op het 
IJsselfront) werkt nu vijf jaar 
bij de gemeente op het gebied 
van monumentenzorg en 
beleid en dan vooral op de 
communicatie-kant. Daaraan 
heeft ze haar handen vol, 
gezien het feit dat Kampen zo’n 
850 monumentale objecten 
heeft, plus een beschermd 
stadsgezicht en een nationaal 
landschap. Ze richt zich op 
het creëren van draagvlak 
voor cultuurhistorie bij politiek 
en publiek en geeft aan dat 
bouwhistorie daarbij een 
belangrijke rol speelt. Draagvlak 
krijg je door aan te sluiten 
bij beleving, bijvoorbeeld via 
Open Monumentendagen 
en via speciaal op de jeugd 
gerichte acties zoals Open 
Monumenten Klassendag. Trots 
meldt Annelies dat Kampen in 
2017 de 37ste Internationale 
Hanzedagen zal hosten 
en dat dat moment wordt 
aangegrepen om een erfgoed-
app te ontwikkelen. Met die 
app kan het publiek informatie 

over erfgoed ter plaatse oproepen en gewezen worden op mooie, verborgen 
plekken. 
Het landelijk erfgoed-thema Herbestemming is ook in Kampen een speerpunt. 
Daarom is er nu veel aandacht voor herbestemming van de Stadskazerne, 
waarin onder meer een cultureel centrum, de bibliotheek en de historische 
vereniging een plaats krijgen. Dit project is volgens Scholtz een prachtige kans 
om in 2016 cultuurhistorie meer bekendheid te geven bij de Kampenaren. Ook 
voor sommig religieus erfgoed is herbestemming een noodzaak, want ook in 
Kampen worstelen kerkbesturen met het probleem hoe hun eigendom te laten 
voortbestaan. Kampen handelt op dit vlak proactief en probeert, voordat 
kerken te koop komen te staan, samen met de besturen naar oplossingen te 
zoeken. 

Theo van Mierlo tijdens zijn verhaal over de 
ontwikkelingsgeschiedenis van de vestingwerken 
van Kampen. (foto R. Stenvert)
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Na Scholtz is het podium voor collega Henk van der Werf, erfgoedadviseur bij 
de gemeente. Hij houdt zich bezig met allerlei zaken omtrent de ruimtelijke 
ontwikkeling van de stad en heeft gelukkig soms wat ruimte om zelf 
bouwhistorisch onderzoek uit te voeren. Hij zet de ruimtelijke ontwikkeling 
van Kampen voor de groep uiteen. Een samenvatting op hoofdlijnen: De IJssel 
is van oorsprong een vrij ondiepe en traag stromende rivier en het terrein ter 
hoogte van het huidige Kampen was tot circa 1000 een niet voor de hand 
liggende plek voor een nederzetting. Dat veranderde toen flinke stormen 
veenbarrières doorbraken en daarmee toegang tot de IJssel creëerden voor 
grotere schepen. Op de oeverwallen ontstonden in de 11de eeuw een aantal 
kleine dorpjes, o.a. Wilsum, IJsselmuijden, en Zalk. In de 12de eeuw begon zo 
de start van de ontwikkeling van het huidige Kampen op de dijk langs de IJssel. 
Koggeschepen konden er aanmeren en vanaf Kampen rond Denemarken 
via de Sont naar de Oostzee varen. De koning van Denemarken had aan de 
Kampenaren het speciale privilege van ‘Ommelandvaarders’ toegekend. De 
stad groeide eerst richting het noorden en er ontstonden straten parallel 
aan de dijk (zoals in 1380 de Voorstraat), onderling verbonden via lange 
verbindingsstegen op de plaats van voormalige ontwateringssloten. Een 
lang en smal kavel was karakteristiek voor Kampen en de stad werd volledig 
ommuurd. In 1448 bouwde Kampen een vaste brug en ging tol heffen. Begin 
16de eeuw vindt een volgende stadsuitleg plaats, maar in de stad is dan 
eigenlijk de grootste bloeiperiode al voorbij. Op kaarten uit die tijd zijn veel 
kloosters en boomgaarden te zien, maar na die periode gebeurt er niet heel 
veel qua stadsontwikkeling, tot in de 19de eeuw. Met de komst van Napoleon 
worden de stadsmuren en een aantal stadspoorten afgebroken en door een 
storm in 1825 wordt een deel van de stad aan de IJsselzijde weggevaagd, 
waarna wordt besloten daar dan maar villa’s te gaan bouwen. In de basis 
blijft de middeleeuwse stadsstructuur redelijk ongeschonden. Er zijn wel 
wat verstoringen, onder meer door de aanleg van de plantage en later door 
de bouw van diverse kazernes. ‘Maar die zogenaamde verstoringen zijn in 
de huidige tijd wel allemaal Rijksmonumenten’, voegt Van der Werf er met 
een knipoog aan toe. Als afsluiting toont Van der Werf de Bouwhistorische 
Waardenkaart, die afwezige, potentiele en aangetoonde bouwhistorische 
waarden markeert. Hij legt uit hoe Kampen door een koppeling met die kaart 
verfijning wil aanbrengen in het huidige beleid betreffende het beschermde 
stadsgezicht, waarin nu in principe alles beschermd is via het bestemmingplan. 

Theo van Mierlo (Stedelijk Museum Kampen) spreekt ons toe vanuit zijn rol 
als ex-archivaris en zelfontwikkeld specialist in de Kamper Geschiedenis. Hij 
houdt een zeer bevlogen verhaal over de vestingwerken en legt en passant 
uit waarom het zo is dat Kampen toch bij Overijssel hoort terwijl het niet ‘over’ 
de IJssel ligt. Dat heeft te maken met een politieke gebiedsruil tussen de 
Graven van Gelre en de Bisschop van Utrecht in 1227. Van Mierlo legt haarfijn 
uit waarom Kampen zo kon bloeien: het publiek beseft toch zeker wel dat 
het koggeschip de olietanker van de middeleeuwen was? Het feit dat deze 
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schepen hier konden aanmeren is de basis van het bestaansrecht van deze 
stad geweest. Eind 13de eeuw wordt er een stadsmuur opgetrokken die in de 
14de eeuw aangepast wordt. In de muur, met een weergang, bevinden zich 
uiteindelijk maar liefst acht stadspoorten, waarvan er nu nog drie over zijn. Op 
oude prenten is te zien dat er aan de IJsselzijde veel torens en ook poorten 
waren. Dat was nodig omdat er veel goederen in de stad werden opgeslagen 
en er daarom een goede toegang nodig was. In de 16de eeuw gebruikt 
Kampen de muren en poorten niet meer. Van Mierlo vertelt dat hij in een 
archiefstuk van 1567 aantrof dat een stadspoort behouden werd ‘als sieraad 
van verleden’. Dat is een interessant gegeven in het kader van de geschiedenis 
van de monumentenzorg! Diverse belegeringen in de 16de eeuw nopen Kampen 
ertoe toch weer eens aandacht aan de verdediging te gaan besteden: er wordt 
een vesting gebouwd in de vorm van een schans, bolwerken en aarden wallen 
ten behoeve van geschut. In de twee eeuwen daarna gebeurt er verder weinig 
met de verdedigingswerken. In de 19de eeuw wordt op de plaats van de laat 
middeleeuwse stadsgracht een park aangelegd. Bij diverse bouwprojecten 
in de stad zijn inmiddels stukken van de oude stadsmuur teruggevonden en 
volgens Van Mierlo zou nog circa 50 tot 60 % van de muur terug te vinden 
moeten zijn.
Hekkensluiter van de ochtend is Dirk Jan de Vries, hoogleraar Bouwhistorie 
(Universiteit Leiden) en senior specialist bouwhistorie bij de RCE. Hij houdt 
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een verhaal over de komst van het classicisme in Kampen en Zwolle. Waarom 
ook over Zwolle als de dag in Kampen plaatsvindt? Dat heeft te maken met de 
verbanden die ontdekt zijn tussen beide steden. De Vries maakt duidelijk dat 
de steden elkaar niet per se beconcurreerden, maar dat ze ook pragmatisch 
‘leentje-buur’ speelden. Hij start met enkele voorbeelden van classicisme in 
de omgeving. Zo werden de Amsterdamse Bouwmeesters Hendrik de Keyser 
en Philips Vingboons ingeschakeld voor respectievelijk de torenbekroning 
van de Lebuïnuskerk en het stadhuis te Deventer. Dan introduceert hij Gerrit 
Lamberts van Culenborch die van 1627-37 stadsbouwmeester is in Kampen 
en vervolgens van 1637-57 in Zwolle. In Kampen is zijn eerste project de 
ingangspartij van de Latijnse School. Gerrit van Culenborch is afkomstig 
uit een steenhouwersfamilie, en zo 
levert zijn zoon Anthonie G. Van 
Culenborch het natuursteen voor 
de bouw van de nieuwe kerktoren 
in 1649. De Vries laat zien hoe door 
een vergelijking van natuurstenen 
decoratieve elementen van diverse 
panden uit Kampen en Zwolle die 
gebouwen (zeer waarschijnlijk) aan 
deze stadsbouwmeester zijn toe te 
schrijven. Door over de grenzen van 
de gemeente te kijken is hier dus voor 
beide gemeenten zinvolle historische 
informatie verkregen op het gebied van 
bouw- en architectuurhistorie. 
De zeer informatieve lezingen gaven de 
bezoekers een goed beeld van de stad. 
Gelukkig kon iedereen nog even een 
moment van mentale rust genieten bij 
een prima verzorgde lunch alvorens het 
strak geplande middagprogramma van 
start ging. In het middagdeel van de 
Donateursdag was ruimte om een aan-
tal bijzondere historische gebouwen te 
bezoeken. In een route door het oude
centrum (motto: bij elkaar blijven en 
doorlopen!) waren ter bezichtiging 
opgenomen: een bijzonder winkelpand 
aan de Oudestraat, het oude Stadhuis, 
de SintNicolaas- of Bovenkerk, de 
Koornmarktspoort en de voormalige 
SNS Spaarbank.
Via de Houtzagerssteeg (met daarin 
een oude ‘gootsteen’ en een bakstenen 

Ronald Stenvert geeft uitleg tijdens een van 
de rondleidingen door Kampen. 
(foto J.A. Nipius)
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bogenconstructie om twee naar elkaar toe zakkende panden in het gareel 
te houden) en via het welbekende gotische huis liep de route naar het oude 
Stadhuis. In de oude raadszaal bevindt zich een grote en zeer decoratieve 
natuurstenen schouw van de hand van Colijn de Nole, daterend uit 1543-45. 
Een mooi voorbeeld van vroege ‘prefab’: in België gehouwen en ter plaatse 
gemonteerd. En het is ook gelijk een voorbeeld van de nadelen die prefab kan 
hebben: door de al aanwezige kast in deze ruimte was het plaatsen van de 
schouw niet eenvoudig en werd er op sommige plekken gerommeld met mortel. 
In de zaal werd recht gesproken en dat is in de symboliek van de motieven van 
de schouw goed te zien. We zien de zeven deugden met onder meer vrouwe 
Justitia, en als extra Pax (de Vrede) alsmede twee koppen die wellicht hoor en 
wederhoor verbeelden. Bijzonder aan deze schouw is dat dit het enige werk 
is dat zeker door Colijn de Nole vervaardigd is. Andere werken (zoals het 
praalgraf in de kerk van Vianen) die aan hem toegeschreven worden zijn dan 
ook altijd gebaseerd op dit werk. 

Aan de Oudestraat zijn de verdieping en kap boven een winkel toegankelijk. Op 
de verdieping treffen de bouwhistorici een enkelvoudige balklaag aan in het 
voorhuis en een samengestelde balklaag met spreidsel aan de achterzijde. Dat 
zorgt voor wat vragende blikken. Het voorhuis is toch meestal de voorname 
ruimte? Maar het spreidsel aan de achterzijde lijkt dat tegen te spreken. De 
Kamper bouwhistorici trekken echter de voorlopige conclusie dat in Kampen 
regelmatig de mooie kamer achter gesitueerd was en dat de voorzijde voor 
opslag werd gebruikt. Waar bouwhistorici warm van worden? Van vloerdelen 
van ruim 55 cm breed. En van hangbalken die niet later zijn toegevoegd maar 
deel uit maken van de originele constructie, uit 1501 in dit geval. 
In de Sint Nicolaas- of Bovenkerk legt een gids uit dat er in Kampen niets, 
maar dan ook helemaal niets, recht staat. De veengrond is daar debet aan. 
Toch is deze kerk een prachtig, indrukwekkend gebouw. Na een rondleiding in 
de kerk wordt de toren bestegen. En dan wordt het pas echt spannend. Door 
de brandweer wordt de groep gesommeerd de toren weer uit te komen, want 
er is brandalarm. Uiteindelijk valt het allemaal mee. Maar de groep beseft 
uiteraard welk drama bouwhistorisch Nederland bespaard is gebleven. Hoeveel 
kennis had er wel niet verloren kunnen gaan, daar op die gemoedelijke 
Donateursdag? Onderling werden de krantenkoppen al bedacht: ‘Contributie 
SBN verdubbeld vanwege halvering aantal leden’. 

De laatste bezoeken worden gebracht aan de Koornmarktspoort en het SNS 
Cultuurcentrum. De oude stadspoort is in de basis een 14de-eeuws gebouw, 
dat een ingrijpende herbestemming als restaurant gelukkig bespaard is 
gebleven en dat nu als expositiecentrum dienst doet. Een veel passender 
bestemming, waardoor het karakter van het gebouw nog goed te ervaren 
is. Tot slot wordt het SNS Cultuurcentrum bezocht. Deze voormalige SNS 
Spaarbank, gebouwd in 1928-32 en ontworpen door G. Hoekzema Gz., maakt 
indruk door het prachtige interieur in de stijl van het zakelijk expressionisme, 
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een waar Gesamtkunstwerk. Deels is dit interieur nog origineel en waar dat 
niet het geval is, is met zorg dezelfde stijl terug gebracht. De prachtige 
meerkleurige keramische mozaïek tegelvloer geproduceerd door De Koninklijke 
Porceleyne Fles te Delft is bijzonder en de meeste aanwezigen kennen geen 
enkel vergelijkbaar voorbeeld. (Nagekomen mededeling: In het hoofdgebouw 
van de Poceleyne Fles zijn ze, in andere kleuren, ook toegepast.) De 
enthousiaste gids toont de knipkamer, waar je vroeger zonder gegluur van de 
buren van je aandelenpakket je waardepapieren uit kon knippen. Vervolgens 
is er de vergaderkamer, de kluis (met ontsnappingsluik) en de prachtige 
bibliotheek. Stuk voor stuk sfeervolle ruimtes met een hoog afwerkingsniveau. 
SNS wil in dit pand een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van 
het sparen realiseren. Een perfecte combinatie van bestemming en gebouw.

Het wordt bijna saai, want ik sluit het verslag nu al een paar jaar zeer positief 
af, maar ook nu was het weer een zeer geslaagde dag met een prettige 
combinatie van inhoud en plezier. De borrel in de kelder van de voormalige 
Latijnse School was uitermate gezellig en zelfs leerzaam. Tot slot: dank aan 
de SBN, de Gemeente Kampen en de gidsen voor de organisatie. Dank aan 
alle aanwezigen voor de gezelligheid en goede gesprekken. Tot ziens bij de 
jubileumeditie volgend jaar!

Hanneke Bleijs
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Edwin Orsel1 

Inleiding

Het kantoor-woonhuis dat de Leidse architect H.J. Jesse in 1905-1906 voor 
zichzelf bouwde is een combinatie van traditioneel en modern bouwen (afb. 

1).2 Traditioneel was de architectuur, modern was onder andere het isoleren 
door middel van een geprofileerd plaatmateriaal. Dit materiaal is nog niet 
eerder aangetroffen bij bouwhistorisch onderzoek in Leiden. Ook bij verdere 
naspeuringen bleek het tot op heden niet bekend te zijn in Nederland.3 Reden 
om in de Nieuwsbrief van de SBN aandacht te besteden aan het vooralsnog 
unieke isolatiemateriaal. 

Jesse’s keet

De Leidse architect Jesse ontwierp en bouwde in de jaren 1905-1906 zijn 
woonhuis annex architectenbureau ‘De Keet’ aan de Rijnsburgerweg in 

Leiden. Het gebouw is bekend vanwege de kenmerkende Jesse-architectuur, 
maar ook door het hergebruik van oude bouwonderdelen als kozijnen, 
deuren en nog veel meer.4 Jesse combineerde zijn interesse in historische 
bouwmaterialen met moderne aspecten, zoals ventilatie. Bekend van hem zijn 
bijvoorbeeld scharnierende onderdorpels die voor luchtdoorstroming zorgen. 
Deze komen ook voor in ‘De Keet’.5 Modern is ook de toepassing van een 
buitengevel-isolatie in de keuken, die te voorschijn kwam tijdens een recente 
verbouwing.6

1 Edwin Orsel is werkzaam als stadsbouwhistoricus bij Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO).
2  Hoogeveen-Brink, J., H.J. Jesse, Architect 1860-1943, Rotterdam, 1997, p. 45-49.
3 Ben Kooij, specialist bouwhistorie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, wordt vrien-
  delijk bedankt voor zijn ondersteuning bij en inspanningen voor dit artikel.
4 Hoogeveen-Brink 1997, p. 45-49, Dröge J.F., (red.), Architectuur & Monumentengids Leiden, 
  Leiden, 1996, p. 154 en Dröge, Bureau voor Bouwhistorie, ‘De Keet’, Rijnsburgerweg 35, 
  Leiden, Bouwhistorische verkenning, Leiden, 2011.
5 Hoogeveen-Brink 1997, p. 46.
6 Met dank aan collega’s Robin Zwaan van de afdeling Handhaving van de gemeente Leiden 
  en Rients Anne Slotema van ELO.

VROEGE ISOLATIEPLATEN
ONTDEKT IN LEIDEN
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Geïsoleerde keuken

‘De Keet’ heeft sinds kort een nieuwe eigenaar gekregen en wordt respectvol 
gerestaureerd en omgebouwd tot kinderdagverblijf. Voorafgaande 

aan het planproces werd overleg met de gemeente gevoerd. Tevens werd 
een bouwhistorische verkenning gemaakt, die diende als onderlegger en 
toetsingskader.7 Ook is er een kleuronderzoek verricht naar de historische 
veelkleurige uitmonsteringen van het interieur.8 Bouwhistorisch interessant 
was de vondst tijdens de restauratie van een wandafwerking in de keuken. Op 
de steens buitengevels van de keuken was onder de stucafwerking aan de 
binnenzijde een isolatiepakket aangebracht (afb. 2 en 6a). Het materiaal blijkt 
te bestaan uit een zwarte vezelmassa, voorgevormd als een zwaluwstaart-
plaat (afb. 3). De platen zijn direct op de binnenzijde van de buitengevels 

7 Dröge 2011.
8 ABK - Plantage zorg en hoop, Verkennend kleuronderzoek Interieur ‘De Keet’, Heemstede, 
  2013.

Afb. 1  ‘De Keet’, Rijnsburgerweg 35 te Leiden. (foto ELO, 2005)
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genageld en daaroverheen is gestuct. Tussen de nagels is een metaaldraad 
gespannen, die vermoedelijk moest voorkomen dat de platen (tijdelijk) zouden 
uitzakken. De banen van de platen lopen verticaal en de platen overlappen. 
Het materiaal van de plaat is ca. 2-3 mm dik en geprofileerd zijn de platen 
ca. 15 mm dik (afb. 4). De afmetingen van de platen waren door de beperkte 
onderzoeksgaten niet vast te stellen. De niet met stuc opgevulde holle banen 
van ca. 35 mm breed aan de zijde van de muur zullen hebben gediend als een 
isolerende luchtbuffer en mogelijk ook voor enige ventilatie hebben gezorgd. 
De holle banen van ca. 15 mm aan de keukenzijde dienden voor de bevestiging 
van de stucpleister. Juist de zwaluwstaartvorm zorgde voor een goede houvast 
van de stuclaag.
Het is onmiskenbaar dat het isolatiepakket origineel is en geen na-isolatie, 
aangezien alle aansluitingen op raamkozijnen en keukenuitmonstering 
rekening houden met de aanwezigheid van de dikte van het isolatiepakket. 
Als voorbeelden kunnen de ongewijzigde aansluitingen, inclusief verflagen, 
van deklatten op kozijnen en plinten op en over de afgestucte isolatieplaten 
dienen.

Isolatieplaten en hun 
samenstelling

Van het isolatiemateriaal zijn monsters 
verzameld om te bewaren in het depot 

Historische Bouwfragmenten van Erfgoed 
Leiden en Omstreken. Het materiaal was zwart 
gekleurd en verspreidde bij de monstername 
een sterke teerachtige geur (afb. 5). In 
een verslag in de SBN-nieuwsbrief over het 
koelhuis in Zutphen is ook sprake een sterk 
ruikend isolatiemateriaal. Daar was kurkasfalt 
toegepast; een kurkcomposiet bestaande 
uit grof gemalen kurk waarvan de korrels 
door steenkoolteer aan elkaar gekit zijn.9 Dit 
materiaal is al in 1880 door Carl Grünzweig en 
Paul Hartmann uit Ludwigshafen ontwikkeld. 
De isolatieplaat van Rijnsburgerweg 
35 in Leiden is nader onderzocht op 
de samenstelling van het product. 
Microscopische analyse van een monster door 
de RCE leidde tot de conclusie dat het een 
vezelplaat met een afdekking van bitumen 

9   Krijnen, J., B. Kooij, ‘Het koelhuis in Zutphen’ in: Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Neder-
   land, nr. 52, mei 2012, p. 38-39.

Afb. 2  De buitenwand van de keu-
ken van ‘De Keet’ met de isolatie-
platen. (foto J. Lagas, ELO, 2013)
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betrof.10 De vezelplaat is 
gemaakt met een plantaardige, 
niet houten, vezel; het betreft 
mogelijk vlas, kokos of 
sisal.11 De bitumen kan zijn 
aangebracht met oog op het 
waterafstotend vermogen van 
de plaat.12 De combinatie 
maakt dat de plaat ook weinig 
gevoelig is voor biologische 
aantasting. De plaat zal echter 
slecht brandwerend zijn door 
de aanwezige bitumen.13 
Overigens worden bitumen, 
asfalt, pek en teer als 
benamingen veel door elkaar 
gebruikt. Teer is een stroperige 
zwarte vloeistof, verkregen 
door destructieve destillatie 
van natuurlijke stoffen als 
steenkool, hout, bruinkool 
enzovoort.14 Pek is een 
destillaat van teer.15 Bitumen 
is ook een stroperige zwarte 
vloeistof, maar wordt verkregen 
door raffinage van aardolie.16 
Asfalt is een mengsel van 
bitumen en inert minerale 
materialen als zand, grind en 
steenslag.17

10 Met dank aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voor het onderzoek. Van Os, 
   B., I. Joosten en O. Brinkkemper, Microscopisch onderzoek naar een onbekend type vezel-
   plaat, Intern verslag RCE, Amersfoort 2015.
11 Idem noot 9.
12 Idem noot 9.
13 Idem noot 9.
14 Bot. P., Vademecum historische bouwmaterialen, installaties en infrastructuur, Alphen aan 
   de Maas, 2009, p. 404.
15 Bot 2009, p. 404.
16 Bot 2009, p. 405.
17 Bot 2009, p. 405.

Afb. 3  Detail van de isolatieplaten. (foto J. 
Lagas, ELO, 2013)
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In het recente overzicht (2011) over historische isolatiematerialen door de RCE 
worden vergelijkbare (zwaluwstaartvormige) isolatieplaten niet behandeld.18 In 
vroege 20ste-eeuwse literatuur is het specifieke materiaal ook niet gevonden. 
Van der Kloes behandelt het wel in zijn boek Onze Bouwmaterialen uit 1926 : 
‘Tegen vochtigheid van bestaande muren als gevolg van slechte metselspecie, 
onvoldoende keering van uit den bodem optrekkend water, zijn bekleedsels 
in den handel van zwaluwstaartvormige ruggen gevouwen asphaltpapier, dat 
met spijkers tegen de wanden gehecht en met pleistermortel uit het zicht 
wordt gewerkt.’19 Verder schrijft Van der Kloes: ’De volkomen ongevoeligheid 
van asphalt en pik tegenover water maakt deze stoffen bij uitstek geschikt 
tot het droogleggen van metselwerk in vochtigen grond’… en …’tegen het 
optrekken van vocht … is in den handel zgn. asphaltvilt.’20 De combinatie van 
twee materialen, in dit geval asfalt en papier of vilt, past bij de experimenten 
rond 1900 waarbij getracht wordt de eigenschappen van isolatiematerialen 
te verbeteren. Door het bewerken van materialen of het samenvoegen 
ontstonden er nieuwe, beter isolerende producten, waaronder onder andere 
composieten, die direct in de bouw te verwerken waren.21
De isolatieplaat van Rijnsburgerweg 35, met een combinatie van bitumen en 
een plantaardige vezelplaat, past goed bij de experimenten van rond 1900. De 
zwaluwstaartvormige isolatieplaat was dus een modern bouwmateriaal dat door 
architect Jesse bewust zal zijn toegepast tegen de steens buitenmuren van de 
keuken. De overige buitengevels van de verblijfsvertrekken op de bel-etage in 
‘De Keet’ hebben voornamelijk een houten bekleding.

18 Kooij, B.H.J.N., Geschiedenis en ontwikkeling van het isoleren in Nederland, Een eerste 
   verkenning van historische isolatiematerialen en hun toepassingen in monumenten, Prak-
   tijkreeks Cultureel Erfgoed, afl. 15, juni 2011, nr. 40.
19 Van der Kloes, J.A., Onze bouwmaterialen, deel VI, Verschillende materialen, beproevings-
   toestellen, derde druk, Amsterdam, 1926, p. 94-96.
20 Van der Kloes 1926, p. 95. Volgens Van der Kloes is asfalt is een natuurproduct en is pek 
   een kunstproduct verkregen door destillatie; Van der Kloes 1926, p. 94.
21 Kooij 2011, p. 24.

Afb. 4  De zwaluwstaartvormige isolatieplaat uit 1905-1906. (tekening E.D. Orsel, 
ELO, 2013)

0 5cm
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Jesse en isolatie

De isolatieplaat in de keuken is niet het enige isolatiemateriaal dat in ‘De 
Keet’ is aangetroffen. In een vloer tussen de ‘huiskamer’ op de bel-etage 

en de belangrijkste ‘slaapkamer’ op de verdieping is zeegras aangetroffen 
(afb. 6a en 6b). Zeegras (Zostera marina) is een natuurlijk isolatiemateriaal, 
wat in het verleden gewonnen werd langs de kust van Nederland.22 Het werd 
toegepast voor warmte- en geluidsisolatie, voornamelijk in vloeren en plafonds.  
23Jesse heeft het hier in de vloer toegepast als geluidsisolatie tussen huis- en 
slaapkamer. Van Jesse zijn ook toepassingen elders van zeegras bekend, zoals 
tussen de vloeren en plafonds in het pand Maarsmansteeg 8 of in het plafond 
onder het platte dak van het achterhuis van Rapenburg 34, beide in Leiden.24

Conclusie

‘De Keet’, het kantoor-woonhuis van de Leidse architect Jesse uit 1905-1906 
heeft een vooralsnog unieke toepassing van geprofileerde isolatieplaat. 

Jesse paste dit bewust slechts toe tegen de buitengevels van de keuken. De 
binnenwanden behoefden geen isolatie en de overige verblijfsruimten van het 
gebouw waren voorzien van houten lambriseringen. Het zwaluwstaartvormige 
profiel van de isolatieplaat is ideaal omdat het holle banen met isolerende 
lucht combineert met banen voor de stevige bevestiging van de stucafwerking. 
De isolatieplaten waren kennelijk verkrijgbaar in het begin van de 20ste eeuw in 
de bouwmaterialenhandel. Volgens de literatuur bestonden de platen uit papier 
of vilt gedrenkt in asfalt of pek. In ‘De Keet’ is het een plantaardige vezelplaat 

22 Kooij 2011, p. 109-110.
23 Kooij 2011, p. 109-113. Overigens is recent zeegras als wandisolatie aangetroffen in een 
   dubbel houten wandje langs een trap van de eerste verdieping naar de zolder van Lange 
   Mare 94 te Leiden.
24 Maarsmansteeg 8: zie Kooij 2011, p. 112 en voor Rapenburg 36: zie dossier Rapenburg 34-
   36 in het bouwhistorisch archief van ELO.

Afb. 5  Monster van een zwaluwstaartvormige isolatieplaat uit 1905-1906. 
(foto J. Lagas, ELO, 2013)
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bedekt met bitumen. De isolatieplaat combineerde de dragende eigenschap 
van het natuurlijke materiaal: papier, vilt of vezel met de vochtwerende en 
isolerende kwaliteit van asfalt, pek of bitumen.25 Dit composiet-materiaal is een 
product van experimenten rond 1900 om de kwaliteit van isolatiematerialen 
te verbeteren. De toepassing van dit materiaal door architect Jesse bij zijn 
eigen kantoor-woonhuis uit 1905-1906 zal vermoedelijk ook experimenteel zijn 
geweest en toont en onderstreept de moderne instelling van deze architect. 
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Afb. 6a- 6b  Plattegronden van ‘De Keet’, met hierop aangegeven het isolatiemateriaal 
(bruin) in de keuken en de ruimten (groen) met zeegras in de vloer. (tekening H.J. 
Jesse, 1905, aangevuld E.D. Orsel, ELO, 2013)
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Een verborgen bijzonderheid in Hilversum.

Ronald Stenvert

In het centrum van Hilversum staat eenzaam op een plein met de naam 
het Langgewenst een op het eerste gezicht onaanzienlijk gebouw met een 

eenlaags deel met gebogen dak en een grijs gepleisterd hoger deel met 
aanbouwsels (afb. 1). Het betreft de in 2014 verlaten JT-Bioscoop met als 
adres Naarderstraat 8. Na het gereedkomen van de nieuwe bioscoop aan de 
overzijde van het plein zou de oude plat gaan. Maar al enige tijd bestonden er 
vermoedens dat zich meer achter de gevel bevond dan in eerste instantie aan 
de buitenzijde leek.
In opdracht van de gemeente Hilversum werd in 2014 een bouwhistorische 
verkenning met waardestelling gemaakt.1 De uitkomsten daarvan waren niet 
minder dan spectaculair te noemen; bij het gebogen dak ging het om een 
vroege constructie in gewapend beton uit 1912 als ‘missing link’ en het hogere 
deel bevatte een vrijwel 
complete toneelinstallatie 
uit 1927, almede een 
foyer, kleedkamers en 
inclusief een historisch 
ventilatiesysteem.
Deze resultaten brachten 
een denkproces over de 
herbestemming van dit 
gebouw op gang. De 
uitkomsten daarvan 
zijn vooralsnog ongewis 
evenals de vraag of dit 
zich uitstrekt tot het 
gehele gebouw of slechts 
een deel daarvan. Om 
het belangrijkste vast te 
leggen, volgde opdracht 

1 Stenvert, Ronald, JT-Bioscoop Hilversum: Bouwhistorische verkenning met waardestel-
  ling, Utrecht 2014 (BBA). Met hartelijk dank aan Harriën van Dijk voor zijn niet-aflatend 
  enthousiasme voor dit gebouw.

VROEG GEWAPEND BETON 
EN VERGETEN TONEELTECHNIEK: 

Afb. 1  De JT-Bioscoop gezien vanuit het noord-
oosten met links de toneeltoren en daarvoor (achter 
de wagen) de foyer. (foto R. Stenvert, januari 2014)
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voor een tweede onderzoek in de vorm van een bouwhistorische documentatie 
van de onderdelen die uiteindelijk mogelijk niet, maar liefst wel behouden gaan 
worden.2

Auto-Palace

De ondernemer T. de Wit Hz. had in 1895 ‘De Eerste Hilversumsche 
Auto-Garage’ gesticht en zag de grote potentie van de auto als nieuw 

vervoersmiddel. Daarom liet hij in 1912 aan de Naarderstraat een nieuwe 
autoshowroom bouwen. De Gooi- en Eemlander schreef enthousiast over dit 
gebouw: ‘Door den heer T. de Wit, automobielhandelaar alhier, is een stuk 
bouwterrein aangekocht (…). Op dit terrein zal een groote automobielgarage 
verrijzen, waarin plaats is voor meer dan 40 automobielen. Het gebouw, 
dat een diepte krijgt van 40 meter en een gevelbreedte van 20 meter, zal 
hoofdzakelijk worden opgetrokken van gewapend beton. Architect van den 
bouw is de heer J.R. de Jong’.3 
Over de architect/bouwkundige is weinig bekend, anders dan dat hij een 
keurige gevel in Jugendstilarchitectuur ontwierp met kenmerkende gebogen 

2 Stenvert, Ronald, Voorm. JT-Bioscoop Hilversum: Bouwhistorische documentatie, 
  Utrecht 2015 (BBA).
3 De Gooi- en Eemlander, 01-05-1192.

Afb. 2  Tekening van de voorgevel van het Auto-Palace De Wit uit 1912 naar ontwerp 
van J.R. de Jong. De voorgestelde decoratie is vaag te zien in de vlakken ter 
weerszijden van het venster. (herkomst Gooi- en Vecht historisch, Hilversum)
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vormen (afb. 2). 
In de bovenzone 
van de gevel zijn 
de terugliggende 
zwikken ter 
weerzijden van het 
centrale venster 
opgevuld met figuratief pleisterwerk verwijzend naar het autorijden. De bouw 
van de autogarage vond in de zomer van 1912 plaats en het resultaat was er 
naar: een gebouw met de uitstraling en de symboliek van de verworvenheden 

Afb. 3  Ansichtkaart 
van net na de 
opening van Auto-
Palace De Wit. 
(herkomst Gooi- en 
Vecht historisch, 
Hilversum)

Afb. 4  Middendeel van de voorgevel na het weghalen van de beplating in 2015. On-
der het fries in het midden zijn de kapitelen weer zichtbaar geworden ter weerszijden 
van de plekwaar de garagedeuren zich bevonden. (foto R. Stenvert, oktober 2015)
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van de nieuwe tijd (afb. 3).4 Na ruim veertig jaar aan het oog onttrokken te 
zijn geweest, bleek er, na verwijdering van de latere gevelbekleding, meer dan 
oorspronkelijk verwacht te voorschijn te komen, inclusief een deel van het 
figuratieve pleisterwerk (afb. 4).

Gewapend betonconstructie

Achter deze representatieve gevel bouwde men een grote hal met een 
gebogen dakvorm. Ze heeft een constructie van gewapend beton, 

bestaande uit betonnen kolommen en een gebogen schaaldak. Omdat 

het gebouw als eenlaags was gepland en het nooit in de bedoeling heeft 
gelegen om er een verdieping op te bouwen, werd voor een gebogen dak 
gekozen, dat dunner en goedkoper uitgevoerd kon worden dan een plat 
dak. De dakconstructie met een dikte van dertien cm is naar huidige 
begrippen dun uitgevoerd, maar dat was in die tijd gebruikelijk. Gezien het 
bouwjaar 1912 gaat het om een belangrijke, relatief vroege constructie. De 

4 De Gooi- en Eemlander, 03-08-1912.

Afb. 5 Details van de trekstangen van het gewapend betonnen schaaldak uit 1912 
naar ontwerp van G. Kuypers. (herkomst Gooi- en Vecht historisch, Hilversum) 



59

combinatie van gewapend beton 
en stalen trekstangen ter plaatse 
van de kolommen bij de aanzet 
van de boog, kan gezien worden 
als een tussenvariant tussen 
stalen spantconstructies en de 
latere, geheel in beton uitgevoerde 
constructies (afb. 5). De bouten 
waarmee de trekstang aan beide 
zijden vast zit, zijn nog aanwezig 
evenals de ondersteuning halverwege 
in de vorm van een omgesmeed 
hoekijzer (afb. 6).
De constructie werd ontworpen en 
berekend door de civiel-ingenieur 
Gerard Kuypers (1881-1941). Hij 
doorliep de Polytechnische School 
te Delft (de latere Technische 
Hogeschool) en studeerde daar in 
1904 af als bouwkundige en het jaar 
daarop als civiel ingenieur, hetgeen 
toen niet ongebruikelijk was. Kuypers 
vestigde zich in 1908 als zelfstandig 
betonconstructeur in Rotterdam 
en behoorde tot een handjevol 
constructeurs dat zich toelegde 
op het berekenen van gewapend 
betonwerken. Hij was niet verbonden 
aan één van de grotere firma’s, zoals 
Stulemeyer (later IGB) te Breda, de 
Amsterdamse Hollandsche Beton Groep, of de Amsterdamsche fabriek van 
Cement-IJzerwerken Wittenburg.5 Daardoor kwam zijn werk niet voor in de door 
deze firma’s uitgegeven boekwerken en is zijn werk derhalve ‘onder de radar’ 
gebleven. In 1918 ontwikkelde hij met de directeur van de Staatsmijnen F. van 
Iterson (1877-1957) een koeltoren met zelfdragende hyperboloid (hol gebogen) 
constructie van gewapend beton waarop ze samen een octrooi kregen. Het 
internationale succes daarvan werd later enkel aan Van Iterson toegeschreven.
De Hilversumse constructie, die tot nog toe onopgemerkt is gebleven, kan 
gezien worden als een ‘missing link’ tussen twee beschermde rijksmonumenten. 
In 1912 ontwierp Jan Wils (1891-1972) in Alkmaar de Kennemergarage met 
een lengte van 18 m en een overspanning van 11,7 m. Het is een betonnen 

5 De laatstgenoemde firma had een rol in de uitgave van het boek: L.A. Sanders, Het 
  cement-ijzer in theorie en practijk, Amsterdam s.a. (1907).

Afb. 6  Detail van één van de ijzeren 
trekstangen tussen de kolommen met 
een strop in de vorm van een omgesmeed 
hoekijzer. (foto R. Stenvert)
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schaalconstructie met trekstangen, zoals in Hilversum en werd uitgevoerd door 
de Amsterdamse Fabriek van Cement-IJzerwerken Wittenburg te Amsterdam. 
De andere constructie is de eveneens uit 1912 daterende Wiebenga-hal als 
enig overgebleven deel van de Societé Céramique in Maastricht, ontworpen 
door J.G. Wiebenga (1886-1974) toen hij nog net in dienst was bij de N.V. 
Industriële Maatschappij van F.J. Stulemeijer en Co. te Breda. In de inmiddels 
afgebroken delen van dat fabrieksgebouw maakte Wiebenga gebruik van een 
betonnen trekbalk; in het bewaard gebleven deel worden de trekkrachten 
van de schaalconstructie opgevangen door een vloer. Beide genoemde 
voorbeelden zijn uitgevoerd door grotere firma’s en daardoor gepubliceerd en 
nu nog bekend,6 voor de constructie in Hilversum gold dit tot voor kort niet.

6 Scharroo, P.W., Overkappingen: Gewapend Beton Bibliotheek, Deel V, Leiden s.a. (1930) 
  (eerste druk 1919).

Afb. 7  Uitgevoerd ontwerp tot verbouwing van gebouw Trianon uit maart 1927 naar 
plannen van A.R.B. Maas. (Herkomst Gooi- en Vecht historisch, Hilversum) 
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Filmtheater Casino

Al enkele jaren na de bouw bleek de heer De Wit met zijn autoshowroom, 
om onbekende reden, het gebouw te hebben verlaten. In 1919 kwam het 

gebouw enige jaren in gebruik als montagehal. Begin 1924 werd de ruimte 
omgebouwd tot Trianon feest- en concertgebouw. Daartoe werd aan de 
noordzijde een klein toneel aangebouwd, verscheen er aan die zijde een 
keuken en op de open plaats toiletten. Als theater- en concertgebouw had 
Trianon enig succes, maar met de verdere 
ontwikkeling van de bioscoop ontstonden er 
nieuwe mogelijkheden.
Ideeën over een ingrijpende verbouwing 
waren er in juni 1926 en men zocht de 
Larense architect Wouter Hamdorff (1890-
1965) aan.7 Over zijn ontwerp schreef De 
Gooi- en Eemlander: ‘De oppervlakte van het 
toneel, dat het Casino - zooals Trianon 
is omgedoopt – zal bevatten is 75 m2, 
terwijl de frontbreedte 10 bedraagt. (..) 
De orkestkuil vóór het toneel biedt plaats 
aan 32 menschen, terwijl aan weerszijden 
van het toneel zich persloges bevinden. 
(..) Van de verlichting wordt zeer veel 
werk gemaakt. Op het toneel komen twee 
automatisch werkende schijnwerpers; in de 
zaal zullen naast drie groote, tal van kleine 
lampen worden aangebracht. De ruimte der 
bovenverdieping wordt benut voor kantoor 
en voor zeven kleedkamers’.8
Hamdorff had in de bestaande zaal een 
gebogen balkon ontworpen. De open plaats 
zou worden bebouwd met een hoog volume 
voor een toneel met erachter een lagere 
foyerruimte inclusief facilitaire ruimten 
als buffet, toiletten en op de verdieping 
kleedruimten. Uiteindelijk werd dit plan 
niet gerealiseerd, mogelijk omdat het 
geplande balkon technisch te ingewikkeld zou zijn en de ingreep daardoor te 
kostbaar. Uiteindelijk werd een, op zijn plan gebaseerd, ontwerp van de hand 
van A.R.B. Maas gerealiseerd (afb. 7). Daarin werd van het balkon afgezien. 
Ook in dit plan kwam het toneel in een nieuw, hoger bouwvolume en werd de 

7 Het Nieuwe Instituut (voorheen NaI). Archief Hamdorff: HAMD t.60 d41-42.
8 De Gooi- en Eemlander, 13-04-1927. Er kwamen echter uiteindelijk geen zeven maar 
  vier kleedkamers en drie toiletten.

Afb. 8  Interieur van één van beide 
bioscoopzalen na de verbouwing van 
1973 gezien naar de projectiecabine 
aan de westzijde. (foto R. Stenvert)
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achterliggende binnenplaats bebouwd tot een foyerruimte met aangrenzende 
facilitaire ruimten. Nu werden in de kelder toiletten gerealiseerd evenals een 
gedeeltelijk onder het toneel gelegen orkestbak. Op de verdieping kregen 
kleedruimten en het kantoor hun plaats.
Over de ontwerper A.R.B. Maas zijn we eveneens slecht ingelicht. Hij had 
in Rotterdam aan de Coolsingel een meubileringsfirma en was in 1919 
verantwoordelijk voor de inrichting van het nieuwe Thalia-theater aan de 
Hoogstraat aldaar in opdracht van de bekende Abraham Tuschinksi (1886-
1942) en zou later nog werkzaam zijn aan het Nieuwe Royal-theater in 
Roermond (1929) en het Grand Theater te Groningen (1930). Voor de 
decoratie van deze theater-bioscopen werkte Maas in Rotterdam samen met 
de Rotterdamse theaterschilder Dirk Jan van der Laan (w. 1909-1927) die in 
1921 ook de paradijsvogels en draken aanbracht op de omloop rond het eerste 
balkon van het nieuwe Amsterdamse Tuschinski-theater (1921).
De Gooi- en Eemlander scheef in 1927 opgetogen over het Hilversumse 
resultaat: ‘De moderne meubileering van het geheele gebouw, die is uitgevoerd 
door de firma A.R.[B.] Maas uit Rotterdam, maakt een welverzorgden indruk. 
Op bijzondere wijze wordt echter de aandacht getrokken door de in bonte 
kleuren, maar toch smaakvol uitgevoerde beschildering der wanden, welke is 

Afb. 9  Deel van de zoldering, op de filmcabine, met het Jugendstilvenster. Links de 
oranje geschilderde ventilator, door een aandrijfband verbonden met een elektro-
motor. (foto R. Stenvert)
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verricht door den theaterschilder Ter Laan uit Rotterdam [bedoeld zal zijn Van 
der Laan, rs]. Ook de hall maakt met mahoniehouten wandbetimmering en de 
practisch ingerichte garderobe een aangenamen indruk (…). Ook het toneel 
zelve is op de modernste wijze ingericht, alle decors en coulissen worden 
opgeheschen door middel van kabels met tegengewichten. Dit maakt een 
verandering van tooneel in enkele oogenblikken mogelijk (...). Links van het 
tooneel is het buffet aangebracht, terwijl een 
daar langs loopende gang toegang geeft tot 
den achter het toneel gelegen foyer. Deze foyer, 
voorzien van een parketvloer, dient, tijdens de 
bioscoopvoorstellingen, als dancing en is ook 
rechtstreeks van buitenaf te bereiken. Op de 
bovenverdieping bevindt zich het directiekantoor 
en de kleedkamers van de artiesten, die langs 
een afzonderlijke trap het toneel kunnen 
bereiken (...) Wij kunnen onze lezers de 
verzekering geven, dat het de moeite loont een 
bezoek aan dezen modernen schouwburg te 
brengen’.9
In 1932 werd het eerste lustrum van het 
Casinotheater gevierd met een programma 
waaraan ook Louis Davids (1883-1939) zijn 
medewerking verleende.10  
Na de Tweede Wereldoorlog nam Joghems 
theaters uit Amersfoort de exploitatie over. Ze 
waren al het bezit van het in 1930 geopende 
City-theater in Hilversum. In 1973 vond er een 
ingrijpende verbouwing plaats naar ontwerp van 
architectenbureau J.M. Jansen uit Overasselt, 
waarbij het gebouw volledig werd ingericht als 
bioscoop. De entreeruimte achter de voorgevel 
deelde men geheel opnieuw in en de zaal werd 
door een muur in de lengte in twee afzonderlijke 
bioscoopruimten opgedeeld (afb. 8). De 
voormalige foyerruimte in de uitbouw aan de 
achterzijde werd als een derde bioscoopruimte ingericht. Opvallend is dat het 
oude podium met toneeltoren binnen deze nieuwe opzet van bioscoopruimten 
niet werd verwijderd. De deur van de toneelruimte werd in 1973 voor publiek 
op slot gedaan en daarna liet men de ruimte voor wat het was. Aldus bleef 
het theaterdeel met kleedkamers en toneel met bijbehorende delen behouden, 
bijna net alsof Louis Davids zo-even het pand had verlaten.

9   De Gooi- en Eemlander, 29-8-1927.
10 De Gooi- en Eemlander, 03-09-1932.

Afb. 10  Detail van de ventilator 
met het flexibele ronde kanaal van 
textiel als verbinding tussen de licht 
bewegende ventilator en het vaste 
houten ventilatiekanaal rechts. 
(foto R. Stenvert)
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Documentatie bestaande toestand

Door deze ombouw van theater naar enkel bioscoop raakten meerdere 
delen van het gebouw buiten beeld. In de zalen zelf werd de constructie 

aan het oog onttrokken. Op andere plekken zoals bij de toilettengroep werd 
er verbouwd met zoveel mogelijk behoud van de oude structuur. Andere 
onderdelen bleven, omdat ze de bedrijfsvoering niet in de weg zaten. Dat gold 
voor het ventilatiesysteem in de ruimte boven de projectoren. De ingekorte 
resten van de orkestbak werden afgesloten en zijn nu slechts met moeite 
bereikbaar. Het grootste onderdeel, de toneeltoren werd in zijn geheel als 
ruimte buitengesloten en in winterslaap gebracht.
In het voorste deel van de oorspronkelijke autoshowroom werd bij de 
verbouwing in 1927 een verdieping ingebracht. Daar is aan de zijkant nog 
een stuk sjabloonschildering in Jugendstilvormen zichtbaar. Opmerkelijker 
is de vrijwel complete aanwezigheid van het oude Jugendstilvenster uit 1912 
bestaande uit drie gekoppelde kozijnen en een gebogen kalf, inclusief een deel 

van het oorspronkelijke glas-in-lood 
(afb. 9). 
In het bovenlicht van het middelste 
raam werd in 1927 een rond gat 
gemaakt om de grote bioscoopzaal 
van frisse lucht te voorzien. Een 
inmiddels verdwenen buis leidde naar 
een kubusvormige luchtkast bij een 
(oranje) ventilator. Deze industriële 
ventilator heeft van onderen zijn 
luchttoevoer waarna de lucht 
vervolgens via het schoepenrad aan 
de oostzijde in het flexibele kanaal 
wordt geblazen. Dat kanaal is van 
geïmpregneerd textiel en diende 
ter verbinding tussen de, altijd licht 
bewegende, ventilator en het vaste 
houten kanaal gemaakt van triplex 
(afb. 10). Volgens het merkplaatje 
werd de ventilator in Milaan gemaakt 
bij de firma Ercole Marelli & Co. Deze 
in 1899 gestichte firma bestaat nog
steeds en werd in de jaren vijftig voor-
al bekend van designer tafelventilato-
ren. Ze produceerden ook elektromo-
toren, maar die in Hilversum is 
volgens het logo ge-maakt door de 
N.V. De Vereenigde Yzerfabrieken de 
‘VYF’ Doetinchem, een firma die van 
1920 tot 1933 heeft bestaan.

Afb. 11  Deel van de gang in het kleedka-
merdeel met aan het eind zicht op de deur 
naar het kantoor, buiten gebruik sinds het 
in 1973 werd ingekort. (foto R. Stenvert)
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Het kleedkamerdeel zelf bestaat uit een gang 
waaraan vier kleedkamers, drie toiletten en 
twee deuren die nu in een kast uitkomen, maar 
voordien in een kantoor met naastgelegen 
persloge. Hier heeft de tijd stilgestaan en 
ligt het oude, versleten, linoleum nog op de 
grond, terwijl tegen de wand planken met 
kledinghaken zijn bevestigd (afb. 11). In de 
toiletten resteren de stortbakken, grote 
delen van de tegellambrisering en zelfs 
een oorspronkelijke toiletrolhouder.
In de orkestbak keert het historische 
ventilatiesysteem terug, hoewel dit in 
eerste instantie niet zo lijkt (afb. 12). 
Het plafond dat van triplex is, blijkt bij 
nadere beschouwing een deel te zijn van 
het ventilatiekanaal dat boven de deur 
doorloopt. Enkel de triplex afdekking 
aan de onderzijde is verdwenen. Hoe het 
kanaal verder precies heeft gelopen is niet 
meer goed na te gaan na de inkorting van 
de orkestbak. Deur en spiraalradiator zijn 
eveneens uit 1927.
Ook in het toneeldeel aan de achterzijde 
is een ventilatiesysteem aanwezig, 
onafhankelijk van het systeem aan de 
voorzijde. Hier gaat het om een ventilator 
met een elektromotor van het merk 
‘GMC’ bedoeld voor de ventilatie van het 
toneeldeel. In de koker van de ventilator 
naar de uitblaasopening is een metalen 
kast aangebracht met aansluiting op 
een verwarmingsbuis, dienend voor de 
opwarming van de verse lucht (afb. 13). 
Het geheel is ingebouwd in het trapportaal 
van de kleedkamers boven, naar het 

Afb. 13  Deel van het ventilatieka-
naal naar het toneel met daarin een 
metalen verwarmingskast en daaron-
der het mondstuk voor de uitblaas-
opening naar het toneel. Onder het
ventilatiekanaal de geopende brand-
deur, die toegang geeft tot het to-
neel. (foto R. Stenvert)

Afb. 12  Noordelijke deel van de orkestbak met 
achter de deur de (huidige) toegang naar boven. 
Het triplex aan het plafond vormt de binnenzijde 
van het ventilatiekanaal in de orkestbak. 
Links de tussenmuur met rechtop gemetselde 
bakstenen aangebracht bij de verkleining van de 
orkestbak ten behoeve van de bioscoopzalen.  
(foto R. Stenvert)
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toneel beneden dat via een branddeur bereikt kan worden.
Drie van de vier kleedkamers kregen hun licht via een venster dat boven het 
dak van de foyer uitkwam en de vierde indirect via één van de andere kamers. 
Naast de kledinghaken zijn ook delen van de schminktafels nog aanwezig en 
enkele spiegels; enkel de bijbehorende verlichting ontbreekt (afb. 14). 

Toneeldeel

Het hoogtepunt van het gebouw wordt gevormd door het toneel met zijn 
historische toneelinstallatie die grotendeels nog in oorspronkelijke 

toestand verkeert. Aan de portaalkant naar de zaal werd in 1973 een deel 
afgetimmerd voor het ophangen van de beide nieuwe filmschermen. Daardoor 
is de voorste branddeur naar het toneel wat verstopt geraakt. Via de 
achterste branddeur kan nog steeds de kleedkamer bereikt worden. Van het 
brandscherm tussen toneel en zaal resteren nog delen van het stalen frame 
en de windas voor de bediening van het brandscherm. Aan de achterzijde, aan 
de kant van de foyer is een dubbele stalen deur aanwezig waardoor grotere 
decorstukken op het toneel gebracht konden worden. Die deur werd normaliter 
aan het zicht onttrokken door een zogeheten horizondoek. Dat is het achterste 
doek van de decorschermen.

Afb. 14  Interieur van de hoekkleedkamer gezien naar het oosten met het later van 
tralies voorziene venster dat boven het dak van de foyer uitkomt. Links een venster 
dat indirect licht geeft aan een naastgelegen kleedkamer. (foto R. Stenvert)
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De hijsinstallatie die 
hiervoor zorgde, en die 
met een vrij moderne 
term een ‘trekkenwand’ 
wordt genoemd, bestaat 
nog steeds. In dit 
geval gaat het om een 
toneelinstallatie met 
dertig trekken.
Een trekkenwand 
bestaat uit een 
stelsel van stalen 
geleiders voor een 
contragewichtslee 

die geladen kan worden 
met gestapelde stalen 
contragewichten (afb. 
15). Aan de boven- en 
onderzijde van de 
contragewichthouder is een rondlopend touw bevestigd, het commandotouw 

Afb. 15  Tekening van het principe van een hand-
trekkenwand. (tekening auteur, op basis van
www.de.wikipedia.org/wiki/handkonterzug)

Afb. 16  De toneeltoren gezien naar boven met de verschillende friezen met doeken. 
(foto R. Stenvert)
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genoemd, dat loopt over een schijf aan de onderzijde en aan de bovenzijde. 
Aan de bovenzijde zijn daar een aantal staalkabels bevestigd, die worden 
geleid over de zogeheten rollenzolder en die vervolgens stuk voor stuk naar 
beneden worden geleid richting toneel. Aan een set van staalkabels is een 
lange dunne stalen buis opgehangen over de breedte van het toneel. Dit heet 
de trek of trekroede. Aan deze roedes zijn de decors, friezen (bovenschermen) 
en lichtbakken (batterijen) opgehangen. De trekkenwand in moderne vorm werd 
rond 1900 in Duitsland ontwikkeld.
Ook hier geldt dat het lijkt of de toneelknechten het pand net hebben verlaten 
en hangen aan de trekken nog een assortiment aan friezen alsmede enkele 
lichtbakken (afb. 16). De decorstukken met een hoogte ter grootte van de 
opening tussen toneel en zaal, konden in hun geheel naar boven getrokken 
worden en dat bepaalde de hoogte van de toren. Omdat het boven in de 
toren warm kon worden, zijn daar in de achterwand twee luiken aangebracht 
(afb. 17). Boven in de toneeltoren bevindt zich de zogeheten rollenzolder die 
hier in feite helemaal geen zolder is, maar bestaat uit een viertal loopplanken 
met daartussen een verbinding. De staalkabels zijn aan de zolderbalken 
vastgemaakt. Vanaf de loopplanken konden aanpassingen aan decorstukken 
en lampen uitgevoerd worden. De loopplanken konden via een stalen ladder 

Afb. 17  Deel van de toneeltoren gezien naar boven naar de ‘rollenzolder’ met links 
het stalen frame van het brandscherm en rechts één van beide ontluchtingsluiken. 
Ook zijn de vier loopplanken voor de bediening op de ‘zolder’ goed zichtbaar.
(foto R. Stenvert)
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tegen de toneeltorenwand 
bereikt kan worden.
Tegen de kopse zuidwand van 
het toneel zijn een dertigtal 
katrollen aangebracht die ieder 
verbonden zijn met een trek. 
Daar bevinden zich de boven- en 
onderkatrol met daartussen een 
oneindig touw, het zogeheten 
commandotouw en erachter de 
contragewichten (afb. 18).
Het mag duidelijk zijn dat 
men voor het bedienen van 
deze toneelinstallatie lenige 
toneelknechten zonder 
hoogtevrees nodig had, terwijl 
het met de hand hijsen van 
decors zwaar werk is en er 
bovendien vrijhangende lasten 
boven personen werden gehesen. Dit alles bracht de nodige risico’s voor zowel 
de toneelknechten als de toneelspelers met zich mee. Arbo-technisch voldoet 
een handtrekkenwand dan ook al sinds lang niet meer. Uiteindelijk werden 
ze in 2004 verboden. Daarom zijn alle trekkenwanden in de nog werkende 
theaters vernieuwd of ten minste ingrijpend gemoderniseerd.

Besluit

Dat de bouwhistorie van 20ste-eeuwse gebouwen spannend kan zijn, is voor 
ingewijden geen geheim meer. Hoewel deze gebouwen doorgaans geen 

bijzondere houten kappen meer bevatten, kunnen ze wel andere verassingen 
opleveren. De voormalige JT-Bioscoop is hier, zoals gezien, een spectaculair 
voorbeeld van. Wel blijkt dat niet alle belanghebbenden meteen het grote 
culturele belang inzien en vaak de grootste moeite hebben om zich door de 
latere aanpassingen een beeld van het oorspronkelijke te kunnen maken. 
Met de verwijdering van de bekleding aan de voorzijde is inmiddels wel een 
beginnend draagvlak voor herbestemming vergroot. In eerste instantie werd 
daarbij gedacht aan herontwikkeling van het voorste en oudste deel, maar 
inmiddels kan men eigenlijk niet meer met goede redenen heen om het grote 
belang van het in 1927 aangebouwde deel, want waar in Nederland bevinden 
zich nog dergelijke kleedkamers uit het interbellum en een nog originele, 
onaangepaste, handtrekkenwand? 
Niet dat een dergelijke toneelinrichting weer in gebruik gesteld zou moeten 
gaan worden, maar gebruik als een bijzondere ruimte in een grand-café of iets 
vergelijkbaars, dat zou toch mooi zijn …?

Afb. 18  Detail van de onderkant van de 
trekkenwand met de commandotouwen en de 
staven met contragewichten. (foto R. Stenvert)
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Birgit Dukers

Zuid-Limburg is in Nederland wat betreft het gebouwde erfgoed lange tijd 
een vreemde eend in de bijt geweest. Waar het midden en noorden van de 

(huidige) provincie meer aansloten bij bouwtradities in Brabant en Gelre, heeft 
het zuiden door zijn complexe politieke geschiedenis en ligging altijd een 
meer ‘buitenlands’ karakter gehad. Dit geldt voor de architectuur tot ca. 1850, 
maar ook voor de constructieve kant van het bouwen. Na het midden van de 
19de eeuw is er een verschuiving te zien: vanaf het moment dat de provincie 
definitief bij Nederland hoort en mede door de betere verbindingen met de 
rest van het land (o.a. door de aanleg van de spoorwegen), ontstaat er ook op 
architectonisch gebied een aansluiting, zij het regelmatig met een ‘regionale’ 
interpretatie.

De kappen ‘van Janse’

Herman Janse schrijft in 
zijn fameuze kappenboek 

uit 1989 dat er in het gebied 
tussen Luik, Aken, Maastricht 
en Roermond tot 1815 een 
grote diversiteit aan kaptypen 
was en hij beschrijft een 
aantal ervan. In deze bijdrage 
wil ik ingaan op twee nieuwe 
aanvullingen hierop1 met elk 
hun eigen variatie op een 
bekende opzet: een 17de-
eeuwse kapconstructie uit 
Roermond en een 18de-
eeuwse kap uit Voerendaal. 
Janse begrenst Zuid-
Limburg qua kapconstructies 
‘ergens in de omgeving van 
Roermond’.2 Begrijpelijk, want 

1 Voor zover bekend is over beide kapconstructies nog niet eerder gepubliceerd.
2 H. Janse, Houten Kappen in Nederland 1000-1940, Amsterdam 1989, p. 282.

BIJZONDERE KAPPEN IN LIMBURG

Afb. 1  Markt 35/Varkensmarkt 1 in 1815 met 18de-
eeuwse voorgevel. (Bron: Regionaal Historisch Centrum 
Limburg)
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de stad behoorde lange tijd tot Gelre en sluit zeker qua middeleeuwse 
bouwtradities eerder aan bij de bouwtradities in het noordelijker gelegen Venlo, 
dan bij het zuidelijk gelegen Sittard of Maastricht. Toch moet ook de invloed 
vanuit het zuiden niet onderschat worden: Roermond lag immers aan de Maas, 
dé transportader voor bouwmaterialen als mergelsteen uit de regio Maastricht, 
eikenhout uit de Ardennen en Belgische hardsteen uit Wallonië. Bovendien 
stond Roermond vanaf 1580 tot in de vroege 18de eeuw onder Spaans bewind 
en raakte het, als onderdeel van het Overkwartier van Gelre, geïsoleerd van het 
noordelijke deel van Gelre.

Markt 35 / Varkensmarkt 1, Roermond

In mei 1665 werd de stad Roermond getroffen door een tweede, heftige 
stadsbrand (de eerste was in 1554), waarbij ongeveer driekwart van de 

bebouwing in de as werd gelegd. Zo ook een deel van de bebouwing aan de 
noordzijde van de Markt en Varkensmarkt, ten zuiden van het stadhuis. Op de 
plek waar de Varkensmarkt samenkwam met het marktplein stonden voorname 
panden, van middeleeuwse oorsprong, die in het bezit waren van Goswinus 
van Dulcken (ca. 1600–1681). Hij had een fortuin vergaard als postmeester 
voor de Graaf van Thurn und Taxis, waarbij hij de postlijnen vanuit Duitsland 
naar Brussel en Antwerpen had opgezet en de lijn Keulen – Amsterdam. Hij liet 
vrijwel direct na de stadsbrand zijn eigendom herbouwen (afb. 1). Afgaande 
op de nog aanwezige middeleeuwse kelders, stonden er eerst twee of drie 

Afb. 2   De achtergevel van het pand met de 17de-eeuwse kroonlijst. (foto B. Dukers)
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diepe panden, maar bij de herbouw verrees er een fors dwarspand, van maar 
liefst negen gevelassen breed.3 Het had een schilddak met de nok parallel 
aan de straat. De voorgevel is sindsdien diverse malen gewijzigd: eerst 
gemoderniseerd naar de 18de-eeuwse smaak en later opgesplitst in twee 
lijstgevels. In de achtergevel zijn evenwel nog sporen van de 17de-eeuwse 
vormgeving zichtbaar in de mergelstenen kroonlijst (afb. 2) . De geprofileerde 
lijst wordt ondersteund door ojiefvormige consoles, met vierkante sierkussens 
in de tussenliggende velden. Deze vormgeving is verwant aan de architectuur 
zoals die in de zuidelijkere steden Sittard en Maastricht gangbaar was in de 
17de eeuw en die ook wel met de (discutabele) term ‘Maaslandse Renaissance’ 
wordt aangeduid. Hierbij is het muurwerk opgetrokken in rode baksteen, 
afgewisseld met gele mergelsteen voor de hoekkettingen, kroonlijsten en 
(soms) speklagen. De (kruis-)vensters waren uitgevoerd in hardsteen. Van 
Dulcken koos kennelijk liever voor deze zuidelijke (en late) variant op de 
Italiaanse renaissance, dan voor de heersende mode in de noordelijke en 
westelijke gebieden: het Hollands classicisme.
De kapconstructie van het pand Varkensmarkt 1 is in 2003 voor de helft afge-
brand, maar het noordelijke deel (Markt 35) is nog intact (afb. 3 en 4) . 

3 B. Dukers, Bouwhistorische opname Markt 35 – Varkensmarkt 1 Roermond, Roermond 
  2015.

Afb. 3  De kapconstructie van Markt 35, onderste jukken. (foto B. Dukers)
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Dit deel van de constructie 
omvat een drietal 
spanten, die haaks op 
de voorgevel geplaatst 
zijn. Ze bestaan uit maar 
liefst drie gestapelde 
kromstijlgebinten en een 
nokstijlgebint, samen 8,5 m 
hoog (!). De gebinten zijn 
voorzien van korbelen en 
gespijkerde windschoren, 
waarvan enkele verdwenen 
zijn. Vanwege de grote 
overspanning (13,5 m), 
bestaat de onderste 
dekbalk uit twee delen 
die middels een las met 
elkaar verbonden zijn. De 
las wordt ondersteund 
door een slof en een standvink met twee schoren. De slof heeft aan beide 
zijden een ojief-vorm (afb. 5) . Op de uiteinden van de dekbalken zijn de 
gordingen ingelegd. Hiervoor is een inkeping in de dekbalk gemaakt. De eiken 
spanten zijn voorzien van gekraste telmerken. De nummering loopt van ‘5’ aan 
de zuidzijde tot ‘7’ aan de noordzijde. Dit duidt erop dat de kapconstructie 
doorgelopen heeft boven het zuidelijke buurpand Varkensmarkt 1, en ooit 
uit zeven spanten bestond, waarvan er vier bij de brand verloren zijn gegaan. 
De opzet van de spanten, met kromstijljukken en een nokstijlgebint, is 
niet uitzonderlijk voor 
Roermond en komt voort 
uit de laatmiddeleeuwse 
bouwtraditie in de stad
(afb. 1). De combinatie 
komt ook bij enkele nog
bewaarde laatmiddel-
eeuwse (16de-eeuwse) 
kapconstructies voor. Wat 
wel uniek is, is de stapeling 
van maar liefst drie jukken 
en de ondersteuning van 
de onderste dekbalk met 
een standvink.
Wat eveneens opmerkelijk 
is aan de constructie, 
is de toepassing van 
kammerken: dit type 

Afb. 4  De kapconstructie van Markt 35, bovenste jukken. 
De kruisvormige dwarsverbinding is van latere datum. 
(foto B. Dukers)

Afb. 5  Slof met ojiefvormen onder de las in de onderste 
dekbalk. (foto B. Dukers)



74

merken is gebruikelijk in Oost-Nederland, 
vooral in het grensgebied met Duitsland, 
maar kapconstructies met kammerken 
(afb. 6) worden doorgaans vóór de 17de 
eeuw gedateerd.4 In dit geval is echter 
via dendrochronologisch onderzoek 
vastgesteld dat het hout in de tweede helft 
van 1664 is gekapt en de kapconstructie 
(afb. 7) dus waarschijnlijk vrij snel na 
de brand van mei 1665 hersteld is.5 De 
eigenaar Van Dulcken had de middelen 
om de herbouw snel op te starten en 
wist kennelijk nog de hand te leggen 
op een partij kwalitatief goed eikenhout 
die al klaar was om gebruikt te worden. 
De kammerken lijken op een Duitse 
timmermansploeg te duiden. Een en 
ander is niet vreemd, gezien de nauwe 
banden tussen Goswinus van Dulcken 
en de graven van Thurn und Taxis en de 
zakelijke contacten die hij ‘over de grens’ 
zal hebben gehad. 

Kerkplein 57, Voerendaal

Van het midden van de provincie, gaan we nu naar het zuidoosten van 
Limburg. Ten westen van Heerlen ligt het dorp Voerendaal. In de omgeving 

van de dorpskern zijn diverse vondsten van Romeinse bewoning gevonden, 
waaronder een villa. Het middeleeuwse dorp kwam al vroeg tot stand: de 
parochiekerk werd in 1049 door de toenmalige paus gewijd en de toren van de 
huidige kerk wordt als een restant van deze oude voorganger gezien. Het dorp 
wordt doorkruist door een aantal beken, waarvan de loop het ontstaan van 
woonbebouwing in de middeleeuwen heeft bepaald. De historische bebouwing 
lag min of meer concentrisch rondom de kerk, wel plaatselijk op enige afstand 
hiervan, vanwege de waterwegen.6 Ten oosten van de kerk ligt een plein, dat in 
1822 ten tijde van de kadastrale minuutkaart, ook al als zodanig aanwezig was. 
Waar nu een parkeerplaats is, lag vroeger een drinkpoel voor het vee. Aan de 

4 Janse, 1989, p. 47.
5 Dendrochronologisch onderzoek door RING Amersfoort, monsters door prof. dr. D.J. 
  de Vries in oktober 2009. Vier van de vijf houtmonsters gaven een kapdatum in 
  zomer/winter 1664, één monster was van eikenhout dat al in 1663 was gekapt.
6 L. Hommerich, F. Welters, Gedenkboek Voerendaal, Heerlen 1949.
  A. Jacobs, De goede herder: een geschiedenis van de parochie St. Laurentius te Voe-
  rendaal 1049-1999, Voerendaal 1999.

Afb. 6  Zogenaamd kammerk (7) op één 
van de standvinken. (foto B. Dukers)
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oostzijde van het plein is in 1822 
al een fors bouwvolume afgebeeld, 
dat zich onderscheidt van de 
bescheiden omvang van de overige 
bebouwing in de dorpskern. Het 
gaat om het huidige pand Kerkplein 
57, dat momenteel nauwelijks de 
aandacht trekt, door zijn eenvoudige, 
witgepleisterde voorgevel met 20ste-
eeuwse ramen (afb. 8 en 9) . Pas op 
het tweede gezicht valt op hoe hoog 
het schilddak is, zeker in verhouding 
tot de moderne bebouwing die het 
pand omringt.
Uit bouwhistorisch onderzoek 
blijkt dat het om een voorname 
boerenwoning gaat, waarbij woning 
en schuur in één bouwvolume waren opgenomen, wat vrij uitzonderlijk is in 
de regio.7 Het gaat om een dwarspand van twee bouwlagen hoog, met de 
lange zijde parallel aan het plein. Het pand heeft onder het woongedeelte 
(zuidzijde) een mogelijk nog laatmiddeleeuwse kelder, een restant van een 
oudere voorganger op deze plek. Het huidige pand wordt in 1789 gedateerd, 
maar het is onduidelijk waarop deze datering gebaseerd is.8 Op de voorgevel 
is het jaartal in moderne, smeedijzeren letters aangebracht, maar of dit een 
vervanging van een ouder jaartal ergens anders op de gevel is, is vooralsnog 
onbekend. Het interieur is sterk verbouwd in de tweede helft van de 20ste 
eeuw, maar bij het woongedeelte zijn wel oude binnenmuren, enkele forse 
binnendeuren met kozijnen en de oorspronkelijke samengestelde balklagen 
behouden gebleven. Opvallend is de forse middenmuur, die als extra 
versteviging in het midden van de plattegrond, tussen de beide zijgevels is 
gebouwd, parallel aan de voorgevel.
Op zolder lijkt de tijd te hebben stil gestaan: hier is in de loop van twee 
eeuwen weinig gewijzigd. De immense kapruimte (afb. 10) is onderverdeeld 
door een vakwerkvulling in één van de spanten, maar verder is de constructie 
nog geheel in het zicht en er zijn geen grote veranderingen geweest sinds de 
bouw.
De constructie bestaat uit zes forse spanten, die haaks op de voorgevel 
geplaatst zijn. Ieder spant bestaat uit drie jukken: twee schaargebinten9 met 

7 B. Dukers, Bouwhistorische verkenning Kerkplein 57 Voerendaal, Roermond 2015.
8 Ook de redengevende omschrijving van de RCE vermeldt dit jaartal.
9 De spantbenen zijn schuin geplaatst en hebben een lichte kromming aan de onderzijde, 
  echter te weinig om ze als kromstijlen te kwalificeren. Vanwege de aanwezigheid van 
  voetschoren is m.i. schaargebint een betere omschrijving.

Afb. 7  Dwarsdoorsnede van de 
kapconstructie van Markt 35 uit 1665. 
(foto B. Dukers)
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voetschoren met daarop een nokgebint bestaande uit twee schuine schoren 
en een haanhout die de nokgording ondersteunen. Er is geen nokstijl. Het 
bijzondere van de constructie is dat er achter de spanten, op de muurplaten 
en uiteinden van de onderste dekbalken, per juk nog een tweede stijl 
geplaatst is. In deze tweede rij stijlen zijn de dakgordingen ingepend en deze 
verbindingen zijn extra verstevigd met forse, vrij korte windschoren (afb. 11 
en 12). Aan de kopse zijden zijn haaks op de laatste spanten twee halve 
spanten geplaatst, die het afgewolfde dakvlak aan die zijde ondersteunen. 
Aan de zuidelijke kopse zijde lijkt er tussen het huidige laatste spant en de 
zuidelijke gevel nog een spant gestaan te hebben (mogelijk slechts één juk 
hoog), waarvan alleen de buitenste stijlen met windschoren en het blokkeel dat 
de kromstijlen met de muurplaat verbond, bewaard zijn gebleven. Een groot 
deel van het constructiehout is eikenhout, maar er is ook naaldhout van hoge 
kwaliteit toegepast, bijvoorbeeld voor sommige gordingen. De spanten zijn 
voorzien van gekapte telmerken, van zuid naar noord: X, XI, XII, XIII, XIIII, en 
op de noordelijke dwarsspanten: XV en XVI. In dit systeem fungeert de ‘X’ als 
basisteken en het aantal streepjes vormt het verdere nummer. Op het spant 
met de vakwerkvulling zijn de initialen ‘MB’, aangebracht, mogelijk die van de 
timmerman die de constructie vervaardigde.

Afb. 8  De voorgevel van Kerkplein 57 te Voerendaal. (foto B. Dukers)
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Het type kapconstructie 
(afb. 13), met twee achter 
elkaar geplaatste stijlen, 
waarbij de gordingen in de 
buitenste zijn gepend, komt 
in verschillende variaties 
voor in Zuid-Limburg, voor 
zover bekend alleen in 
de 18de eeuw.10 Janse 
noemt voorbeelden van 
de noordwestelijke vleugel 
van kasteel Hoensbroek 
(tweede kwart 18de eeuw) 
en de kap van de Sint 
Gerlachuskerk te Houthem 
(ca. 1725). Behalve de 
aanwezigheid van de 
dubbele stijl, hebben deze 
constructies echter een 
andere opzet dan die van 
Voerendaal: de kap in Hoensbroek (afb. 14) heeft kromstijlen in het onderste 
juk en een nokstijl in het bovenste, en de constructie in Houthem verandert 

boven het tweede 
schaargebint in een 
stijlenkap.
Een betere parallel 
is met wat verder 
speurwerk te vinden in de 
kapconstructie van kasteel 
Ehrenstein bij Kerkrade 
(afb. 15). Ook hier is 
sprake van een 18de-
eeuwse kapconstructie 
(precieze datering 
onbekend, waarschijnlijk 
eerste kwart 18de eeuw), 
waarbij de gordingen 
zijn ingepend in lange, 
schuingeplaatste stijlen. 
Deze stijlen, die op de 

10 Janse, 1989, p. 290-291: hij verwijst naar de kapconstructie van de noordwestelijke 
   vleugel van kasteel Hoensbroek (tweede kwart 18de eeuw) en de kapconstructie van 
   de Sint Gerlachuskerk te Houthem uit 1725.

Afb. 9  De achtergevel van Kerkplein 57.  (foto B. Dukers)

Afb. 10  De kapconstructie van Kerkplein 57. 
(foto B. Dukers)



78

muurplaten zijn geplaatst, 
steunen onderaan tegen 
een kromstijlgebint en 
lopen vervolgens door als 
stijlen van het tweede juk, 
verstevigd met voetschoren 
en korbelen. Het nokgebint 
bestaat uit twee schuin 
geplaatste nokschoren, 
verstevigd met voetschoren 
en verbonden middels een 
haanhout. Ook hier is geen 
nokstijl aanwezig. 
Een tweede parallel is te 
vinden in de kapconstructie 
van een boerderij aan de
Eurenderstraat in Terwin-
selen op een steenworp 

afstand van het kasteel. Hoewel het pand 
sterk verbouwd is aan de straatzijde, was 
er bij een recente renovatie nog veel van 
de oude kern terug te vinden.11 De kapcon-
structie was eenvoudiger dan die van kas-
teel Ehrenstein, maar ook hier werd in het 
onderste juk een kromstijl gecombineerd 
met een schuine stijl erachter. Op het 
kromstijlgebint waren twee schuine stijlen
geplaatst, die de nokgording ondersteun-
den, én waarin een van de gordingen was 
ingelaten. De stijlen waren bovenaan 
verbonden middels een haanhout. 
Het gemeenschappelijke kenmerk van 
de hiervoor besproken kapconstructies 
is de doorlopende schuine stijl aan 
de buitenzijde, waarin de gordingen 
zijn gepend, verstevigd met forse (en 
korte) windschoren. Janse noemt de rij 
van buitenste stijlen met windschoren 
een ‘wand’ en ging er in 1989 vanuit 
dat dit constructie-element vanuit de 
aangrenzende Duitse gebieden afkomstig 

11 Waarneming voorafgaande aan renovatie Eurenderstraat nr. 22 Kerkrade, B. Dukers, 
   januari 2014.

Afb. 11  De ‘wand’ met ingelegde gordingen en forse 
windschoren. (foto B. Dukers)

Afb. 12  Detail van de dubbele 
stijlen, de ingepende gording en de 
windschoren. (foto B. Dukers)
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is, waar de ‘liegende Stuhl’ een 
gebruikelijke constructievorm 
was. In Zuid-Limburg is echter niet 
zo zeer sprake van de liegende 
Stuhl (de extra spanregel bij 
de dekbalk ontbreekt), maar 
meer van de toepassing van 
schaargebinten. Deze hoeven niet 
per se overgenomen te zijn uit de 
aangrenzende Duitse gebieden: ook 
in historische kapconstructies in de 
regio Luik, de Ardennen en Noord-
Frankrijk komen schaargebinten van-
af de late middeleeuwen veelvuldig 
voor.12 In de Maasvallei was het 
gebruikelijk om gordingen in de 
stijlen van de schaargebinten in te 
pennen.13 
Een snelle zoektocht levert twee 
voorbeelden op uit Luik uit 1530 
(het Cellebroedersklooster) en uit 
1600 (het voorname Huis Curtius), 
waar bij het onderste juk ook sprake 
is van twee achter elkaar geplaatste 
stijlen, waarbij de gording in de 
achterste is ingepend (afb. 16).14 
Het constructieprincipe was dus 
ook zuidelijk van Maastricht al ver 
vóór de 18de eeuw bekend. De 
beschreven voorbeelden in Zuid-
Limburg lijken allemaal uit de 
18de eeuw te stammen, met een 
zwaartepunt in de eerste helft van 
die eeuw. De vraag is of Kerkplein 
57 niet ook eerder gedateerd zou
moeten worden dan het jaar 1789. 
De kleine vensters in de achterge-
vel, met oorspronkelijke houten 
kloosterkozijnen, lijken op een 

12 P. Hoffsummer, Les charpentes du XIe au XIXe siècle, typologie et évolution en France 
   du Nord et en Belgique, Parijs 2002, zie p. 218-253.
13 Idem, p. 244.
14 Idem, zie p. 246, afb. 60c en p. 247, afb. 61c.

Afb. 13  Schetstekening van een kapspant van 
Kerkplein 57. (tekening B. Dukers)

Afb. 14  Kapconstructie van de noordwestelijke 
vleugel van kasteel Hoensbroek. (tekening Janse, 
1989)
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vroegere datering te wijzen. Hopelijk 
kan meer systematisch bouwhistorisch 
onderzoek, gecombineerd met 
dendrochronologisch onderzoek in de 
toekomst leiden tot een betere datering 
van deze bijzondere kapconstructies. 

De twee besproken voorbeelden 
laten zien dat er op het gebied van 
kapconstructies nog heel wat nieuws 
te ontdekken valt in Limburg. Janse 
heeft een mooie basis gelegd in 
het ‘Kappenboek’, maar een kwart 
eeuw later zijn er weer aanvullingen 
(en soms) correcties te maken. De 
invloed uit de oostelijke en zuidelijke 
grensgebieden is een onderwerp 
dat nadere studie verdient. Meer 
interregionale samenwerking op het 
gebied van bouwhistorie zou spannende 
informatie kunnen opleveren over de 
verspreiding van constructieprincipes in 
onze grensgebieden.

Afb. 15  De kapconstructie van kasteel 
Ehrenstein, waarin ook dubbele stijlen 
zijn toegepast. (foto RCE)

Afb. 16  Kapspant van het 
hoofdgebouw van Maison 
Curtius te Luik uit 1600. 
(tekening Hoffsummer, 2002)
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DERDE DRUK 
VAN INLEIDING IN DE BOUWHISTORIE

Op 2 juni 2015 vond er bij Uitgeverij Matrijs een borrel plaats ter gelegenheid 
van de verschijning van de derde druk van de Inleiding in de bouwhistorie. 

De eerste druk was in 2007 in de Utrechtse Pieterskerk ten doop gehouden. 
Vanwege het grote succes verscheen er al in 2009 een tweede druk met de 
nodige kleine aanpassingen en correcties. Het boek blijkt online het best 
verkopende boek van de uitgever te zijn. Toen ook deze druk dit voorjaar op 
dreigde te raken, rees de vraag of er niet een nieuwe oplage moest komen. 
Vorm en inhoud kwamen daarbij ter sprake, maar na het nodige wikken en 
wegen is uiteindelijk ervoor gekozen om nu nog niet een geheel vernieuwd 
boek over dit onderwerp te schrijven. Dat zou namelijk aanzienlijk meer 
onderzoek en dus tijd vergen. Besloten werd om het bestaande materiaal aan 
te passen.
Die aanpassingen bestonden uit enkele uiterlijkheden zoals een andere tint 
omslag en een omgewerkt woord vooraf. Daarnaast zijn, net als in de tweede 
druk, enkele kleine foutjes en onzorgvuldigheden verbeterd. Bij de grotere 
veranderingen ging het om drie groepen.
De eerste groep betreft de veranderingen in het hoofdstuk meten en tekenen 
waarin de tekst op enkele plaatsen aan nieuwe ontwikkelingen op dit gebied 
werd aangepast. De tweede groep gaat om vervanging van een flink aantal 
afbeeldingen. Dit omdat er soms een betere afbeelding beschikbaar was, of 
een duidelijkere, maar ook hier en daar om een ontwikkeling beter in beeld 
te brengen, zoals de evolutie van het schuifraam. De derde groep is het 
belangrijkst en betreft ingrijpende aanpassing en aanvulling van recente 
literatuurverwijzingen.
Met deze aanpassingen kan de nieuwe druk van de Inleiding weer jaren mee 
en vormt het een bestendige bron van inhoudelijke bouwhistorische kennis in 
een tijd van een zich verbredend erfgoeddebat. Verhalen lijken tegenwoordig 
een grotere rol te gaan spelen ten opzichte van het fysieke onderzoek 
naar het gebouw en toepassing van de kennis van wat er aan de materiële 
verschijningsvorm werkelijk af te lezen valt.
Voor degene die al een Inleiding bezitten, speelt mogelijk de vraag of de 
nieuwe druk een must is. Verschillen zijn er zeker, maar er is bewust afgezien 
van een radicale breuk met het oude, en daarmee is de oude druk nu niet 
meer de laatste, maar kan nog wel goed dienst doen. Dat hoeft echte 
enthousiastelingen er zeker niet van te weerhouden om toch ook deze nieuwe 
druk aan te schaffen.

RS
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D.J. de Vries & H. Kranenborg, 
OnZichtbaar Zwolle. 
Archeologie en bouwhistorie 
van de stad, Zwolle 2015.
ISBN 978-90-8932-126-8, p. 372

Afgelopen zomer werd een boek 
gepresenteerd waar je als bouwhistoricus 

bij voorbaat al zin in hebt. Onder redactie 
van Dirk de Vries en Henry Kranenborg 
verscheen OnZichtbaar Zwolle. Archeologie 
en bouwhistorie van de stad. Het boek werd 
opgedragen aan Johan Teunis, ter gelegenheid 
van diens pensionering. Hij was meer dan 
vier decennia lang van grote betekenis voor 
de Zwolse monumenten, in verschillende 
hoedanigheden. 
Een achterliggende ontstaansreden voor 
de publicatie is de enorme hoeveelheid 
informatie die in de voorbije jaren door 
concreet onderzoek boven en onder de grond 

is verzameld. Zoals de inleidende paragrafen vermelden, staat de kwaliteit 
van de dikke Geschiedenis van Zwolle door Jan ten Hove (2005) buiten kijf, 
maar er is vanuit het recente, vooral materiële onderzoek inmiddels veel aan 
toe te voegen en gedeeltelijk te corrigeren of nuanceren. De belangrijkste 
onderzoeken en ervaringen van de laatste jaren vinden dan ook hun plek in 
OnZichtbaar Zwolle. 
Teunis zelf is één van de auteurs. Zijn stukken zijn door het boek heen te 
vinden en bieden vaak verrassende thema’s, geschreven in een prettig leesbare 
stijl. Teunis’ lange staat van dienst en ervaring weerspiegelen zich in die veelal 
beknopte passages; samen zijn zij een pleidooi voor ‘passie en vakmanschap’ 
in de praktijk, maar dat wel steeds met een brede cultuurhistorische 
belangstelling (lees bijvoorbeeld de bijdrage ‘Apus apus’).
Henry Kranenborg schreef een uitvoerige inleiding over het onderzoek te 
Zwolle in verleden en heden. Hier wordt weergegeven hoe het zelfbeeld en de 
monumentenzorg zich in de loop van de 20ste eeuw ontwikkelden en hoe de 
archeologie en later de bouwhistorie op de kaart werden gezet. Een voorlopig 
hoogtepunt in die stijgende lijn vormde het systematische gebouwenonderzoek 
van de binnenstad, de bouwhistorische inventarisatie. Agnes Hemmes en 

BOEKRECENSIES
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Wijnand Bloemink, die behoren tot de voornaamste uitvoerenden, verhalen 
over de bevindingen. Hun bijdragen gaan soms over specifieke panden 
of over een enkel, ogenschijnlijk raadselachtig, element (zoals de ‘Homo 
Silvestris’ of een restant spitsboog in een badkamer), soms over thema’s 
op een grotere schaal. OnZichtbaar Zwolle bevat bijvoorbeeld een aantal 
stedenbouwhistorische schetsen die anderen tot voorbeeld kunnen strekken.

Een soortgelijke veelzijdigheid bieden de bijdragen van de andere auteurs, 
Jacco Vromen, Peter Boer, Dirk de Vries, Michael Klomp en Hemmy Clevis. Door 
de lezer mee te nemen bij ‘klassieke’ bouwhistorische analyses van kappen, 
kelders en moeilijke muren leveren Boer, Vromen en De Vries vooral voor 
vakgenoten interessante artikelen af. De term klassiek valt ook in een ander 
bestek. De Vries laat in een compacte bijdrage overtuigend zien hoe in de 
17de eeuw de buursteden Zwolle en Kampen voorkeuren en expertise deelden 
als het ging om architectonische vormgeving en verfijnd steenhouwwerk. Aan 
wie de recente SBN Donateursdag bijwoonde zal de naam Gerrit Lambers 
van Culenborch bekend voorkomen, net als de gebeeldhouwde ‘lieve’ 
schaapachtige en de gevaarlijke leeuwenkopjes.
Opgravingen komen met name aan de orde in het tweede hoofdstuk, dat 
aan de hand van de archeologie een blik biedt op de ontstaansgeschiedenis 
en de vroege ontwikkelingen van Zwolle. Het misschien wat droeve lot van 
een dergelijk hoofdstuk is dat het vroeg in het boek een bodem moet leggen, 
die als leidraad bij de latere geschiedenissen dient, als een basis voor de 
ruimtelijke geschiedenis die zich dikwijls op weinig meer kan baseren dan 
kleine vondsten en bescheiden hypothesen. De lezer wil misschien een stelliger 
verhaal en een overzicht dat weinig twijfel toelaat, maar het lot van dit type 
onderzoek bepaalt anders. Zo is wat Klomp en Clevis samenstelden niet alleen 
instructief met het oog op Zwolle, het biedt tegelijkertijd zicht op wat het 
archeologisch onderzoek in het algemeen wél kan opleveren en wat niet; er is 
veel gevonden, maar er blijven hypothesen en een wensenlijstje.

Bij elkaar genomen heeft het onderzoek van de binnenstad van Zwolle in de 
laatste decennia veel opgeleverd. Het zijn ook – binnen de grenzen van het 
toegepaste historische onderzoek – veelzijdige en veelvormige resultaten 
en dat reflecteert het boek in meerdere opzichten. Het is echter nogal los 
van opzet, waarbij de chronologie uiteraard wel de leidende draad is, maar 
niet door het hele boek heen wordt vastgehouden. De hoofdstukken worden 
doorsneden door omkaderde teksten die allerhande wetenswaardigheden 
belichten, die niet noodzakelijkerwijs aan het voorafgaande of volgende 
onderwerp verbonden zijn. De losse stijl die in recensies wel eens beschreven 
wordt als een ‘waaier van onderwerpen’ of ‘caleidoscopisch’ heeft voordelen, 
omdat je het boek steeds op een andere plek kunt opslaan om je weer wat 
verder in de materie te verdiepen. Veel van de interessante, goed gekozen 
foto’s hebben bijschriften die op vergelijkbare manier als mini-essays kunnen 
worden gezien. 
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Die kwaliteit is tegelijkertijd een 
zwakte. Want er is net wat te weinig 
rode draad om het op schoot te 
houden en van kaft tot kaft te lezen. 
OnZichtbaar Zwolle staat boordevol 
details en het is toe te juichen is dat 
ze in een context gepubliceerd zijn. 
Meer dan eens, echter, vertroebelen 
details het totaalbeeld en blijven je 
hersenen haken aan een zinnetje 
als: ‘historisch gezien zijn stenen 
huizen al in 1328 aantoonbaar’, of 
‘het afbeelden van de heilige zelf 
gold als devotie’. Of er blijft een 
vraag onbeantwoord: ‘waarom liet de 
zogenaamd allesverwoestende 14de-
eeuwse stadsbrand nagenoeg geen 
materiële sporen na?’. 
In plaats van deze bespreking 
verder te vullen met ‘weetjes’ en 
vraagtekens kan vastgesteld worden 
dat OnZichtbaar Zwolle een boek is 
dat staat als een huis, inhoudelijk rijk 
en fraai uitgevoerd. 
Dus geen verdere kanttekeningen? 
Bij een paar paragrafen is te 
merken dat onder tijdsdruk is 
gewerkt. De tekstuele redactie 
had bij verschillende passages 
grondiger gemogen. Er zijn zelfs 
een paar pagina’s waarbij de lezer 

zich afvraagt of er niet twee tekstbestanden in elkaar zijn geschoven, zonder 
een kritische derde blik. Stilistisch is het hier en daar niet al te zuiver, al kan 
het handhaven van de individuele tone of voice zijn charme hebben. Niet alle 
foto’s zijn van topkwaliteit en ze brengen ook niet altijd duidelijk in beeld wat 
mogelijk bedoeld wordt, zoals het geval is bij een paar foto’s van opgravingen: 
je moet er haast bij zijn geweest om de beelden te begrijpen. De talloze details 
rechtvaardigen zeker een zaakregister, dat in dit boek ontbreekt.
Bijvoorbeeld een register op adres zou geen overbodige luxe zou zijn geweest, 
want individuele, soms verwante panden en thema’s zijn immers door het boek 
verspreid. De geïnteresseerde lezer, die nog niet met Zwolle bekend is zou 
gebaat zijn bij een topografische kaart van de binnenstad. De nu geplaatste 
kaartjes bieden niet het gewenste overzichtsbeeld. 
Dit symboliseert het boek als geheel: veel ingezoomd, en wat te weinig 
uitgezoomd. Over het bouwen in Zwolle en naburige nederzettingen is 

Het voormalige kloostergebouw Nieuwe Markt 
3-5, vroeger bekend als ‘Olde Sieckenhuis’ en 
‘Druckershuis’. De voorgevel is in de vroege 
18de eeuw tegen een ouder pand aangezet. In 
de zijgevel zijn bouwsporen zichtbaar waaruit 
blijkt dat de oudere kern zijn vorm in meerdere 
stappen verkreeg. (foto Jacco Vromen, p. 215) 
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diepgravende literatuur voorhanden, waarmee een overkoepelend beeld 
samengesteld kan worden, maar enkele verbindende passages of een 
eindsynthese op dit vlak hadden in deze uitgave niet misstaan.

Kort en goed, OnZichtbaar Zwolle is het soort boek dat elke stad zichzelf 
op het terrein van het fysieke historische onderzoek toewenst. De kleine 
en de wat grotere gebreken buiten beschouwing gelaten, biedt het de 
bouwhistorische collega’s een Fundgrube aan gegevens en inspiratie. 
Archeologen vinden er minder van hun vak en methodieken terug, maar 
kunnen hun voordeel doen met wat over de ruimtelijke, bovengrondse en 
cultuurhistorische aspecten van Zwolle wordt verteld. Deze fraaie publicatie 
nodigt uit tot herhaald wandelen, hetzij in de werkelijke stad Zwolle hetzij 
virtueel, aan de hand van het boek. Mijn suggestie is: pak er een gedetailleerde 
kaart bij. Dan kan OnZichtbaar Zwolle steeds opnieuw van de plank worden 
genomen om, als bij een ouderwets Jaarboek Monumentenzorg, steeds weer 
stukjes over de Zwolse geschiedenis te lezen. 

John Veerman

H. Karstens, E. van der Plicht, 
C. Smit & J. Veerman, Zeven 
eeuwen Hooglandse Kerk, de 
kathedraal van het licht. 
Leiden 2015.
ISBN 978-90-9029156-7, p. 304 

Onder een tweehoofdige redactie werkten 
vier auteurs aan een nieuw boek over de 

Leidse Hooglandse of Sint Pancratius Kerk. 
De publicatie moest op 14 september 2015 
klaar zijn omdat precies 700 jaar daarvoor 
de houten voorganger van de huidige 
laatgotische kerk werd ingewijd. Zoals bij 
de meeste andere kerken, is van het eerste 
begin weinig bekend en nog minder bewaard 
gebleven. Er schijnt door de ROB in de 
tweede helft van de 20ste eeuw gegraven 
te zijn, maar de documentatie daarvan is 
zoek. Het historische eerste hoofdstuk vermeldt dat de nieuwe parochiekerk 
een zelfstandige plaats moest bevechten ten opzichte van de omringende, 
oudere parochies. De kerk won aan onafhankelijkheid door de toevoeging 
van een kapittel in 1366. Dit kapittel van Sint Pancratius verwierf in 1470 nog 
eens de bijzondere status van ‘exemptie’, waarmee het voor rechtspraak niet 
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langer afhankelijk was het bisdom maar rechtstreeks onder de paus viel. Dat 
gaf een belangrijke impuls aan de verschijningsvorm van de kerk waarvan de 
architectuur- en bouwhistorie in het laatste, vijfde hoofdstuk besproken wordt. 
Er was zelfs een streven om er de kathedraal van een nieuw bisdom van te 
maken (p. 34), maar die ambitie speelde aanzienlijk later toen de reformatie al 
niet meer te stuiten was. 
De Hooglandse Kerk wordt geroemd als kathedraal van het licht, een 
hoogtepunt van lucide gotische architectuur, bedoeld om hoge stenen 
gewelven te krijgen die uiteindelijk in gestuct hout werden uitgevoerd. Slechts 
één keer verscheen eerder een monografie over dit monument, namelijk het 
postuum uitgebrachte boek van B.N. Leverland getiteld St. Pancras op het 
Hogeland in 2000. Deze archivaris behandelde alleen de middeleeuwen, 
terwijl het nieuwe boek ruime aandacht besteedt aan de periode daarna. 
Historicus Cor Smit behandelt in de hoofdstukken twee en drie de periode 
tussen 1572 en 1940 en verwerkt daarin de relatie met de samenleving, diverse 
elkaar bestrijdende vormen van protestantisme, zoals de vrijzinnigheid en de 
Doleantie. Grote historische gebeurtenissen, zoals het beleg van Leiden en de 
buskruitramp lieten de kerk evenmin onberoerd, maar ook kleine, meer intieme 
aspecten komen aan bod: begravingen, het gebruik van stoven, bankenpacht, 
orgels, kerkzilver en de terugkerende vraag wie er voor het onderhoud van de 
toren moest opdraaien. 
Daaraan voorafgaand behandelt de historicus Elias van der Plicht in het 
eerste hoofdstuk de periode tot aan de reformatie, toen het kapittel nog 
functioneerde maar als instituut soms weinig te besteden had. Hij valt 
daarbij onvermijdelijk terug op wat Leverland en anderen eerder schreven en 
presenteert parallelle situaties elders van kerkstichtingen, het functioneren 
van kapittels, het lezen van missen en het uitdelingen aan de armen. Veel van 
de bij dit stuk geplaatste religieus getinte afbeeldingen hebben niet specifiek 
iets met Sint Pancras te maken. Meer toegespitst is wel de relatie met het 
Sint Pancrasbegijnhof dat na de reformatie door de stad is overgenomen en 
sindsdien ‘Mierennesthofje’ heet. Hier had men de ruimtelijke relatie van de 
kerk en haar dienaren, de kanunniken met hun huizen en andere gebouwen 
op een plattegrond kunnen voorstellen, c.q. reconstrueren in aanvulling op 
Leverland. Waar die het heeft over ‘De proosdij’ van Sint Pancras bedoelt 
hij een functie, niet een gebouw. In het nieuwe boek is sprake van ‘het 
kapittelhuis’ met ark en kasten (p. 38), maar waar stond dat? Kanunnik Filips 
van Leyden bezat in de 14de eeuw twee huizen op het Hogeland (p. 16). Dat 
roept de vraag op of er in Leiden individuele familiehuizen stonden, waarin 
ook kanunniken konden wonen, zoals Zoudenbalch in Utrecht of was er een 
geografisch afgebakende immuniteit met dwarse kapittelhuizen midden op 
langgerekte erven, zoals die van Sint Jan in de Domstad? Aan het kerkhof 
van de Sint Pancraskerk staan namelijk ook middeleeuwse huizen, zoals het 
diepe pand Nieuwstraat 15 met 15de-eeuwse houtskeletten in het voor- en 
achterhuis. Dat zou een kapittelhuis geweest kunnen zijn, maar dan heb je een 
historicus nodig om het te bewijzen: niet makkelijk voor de late middeleeuwen! 
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‘Brave geestelijken laten geen sporen in de archieven na, zo werkt geschiedenis 
nu eenmaal’ (p. 36). Historici neigen er inderdaad toe verhalen te schrijven 
aan de hand van aangrijpende gebeurtenissen: ruzie, machtswisseling, 
opstand, pest en oorlog. Gebouwen gedijen echter in tijden van harmonie 
en welvaart. Bouwconjunctuur laat zich aflezen uit rekeningen, transacties, 
inscripties, subsidies en dendrochronologische dateringen, mits er originele 
bouwsubstantie bewaard bleef.
Gelukkig zijn de goeddeels originele kappen van de Hooglandse Kerk in 
2000 al vrij nauwkeurig gedateerd. Dit alles komt ter sprake in het vijfde en 
laatste hoofdstuk dat door bouw- en architectuurhistoricus John Veerman is 
geschreven. De laatgotische vernieuwingscampagne valt inderdaad samen 
met de nieuwe status van het kapittel in 1470, althans de afsluiting daarvan in 
de vorm van de kappen op de kooromgang en het hoge koor, respectievelijk 
in 1473 en 1478 en matchen dus. De kappen van de transeptarmen met 
zijbeuken aan weerszijden sluiten rond 1490 aan. Het is interessant deze 
jaartallen te vergelijken met informatie die lager in de kerk beschikbaar is, of 
uit archiefbronnen afgeleid kan worden. Niet onlogisch om voor een nieuwe 
aanleg te kijken naar memoriediensten en personen die daar begraven liggen, 
basis van Leverlands bouwgeschiedenis. Eerder bleek echter al dat zijn 
fasering niet houdbaar is. 
Halverwege de hoogte van de kerk voegt Veerman - met hulp van Elizabeth 
den Hartog - een onafhankelijke, extra bron van informatie toe: de detaillering 
van de kapitelen van de zuilen en die van de triforia daarboven (afb. p. 239). 
De aannemelijke volgorde van werken, die wat de zuilkapitelen betreft als 
één doorgaande campagne opgevat moet worden, loopt van het koor via het 
zuidtransept naar het schip en eindigt in het noordtransept. Die variatie wordt 
geïllustreerd met een zevental duidelijke afbeeldingen die aan zeggingskracht 
zouden hebben gewonnen indien men met behulp van een nummering vanuit 
de tekst daarnaar had verwezen. De redactie heeft voor het hele boek 
kennelijk niet voor een dergelijke gebruikelijke oplossing gekozen. 
Afgezien van de soms moeilijk herkenbare (recent opnieuw geschilderde) 
restauratieve ingrepen, ligt een kant en klare levering van zuilen en kapitelen 
vanuit de kalksteengroeven rond Brussel voor de hand, zoals in vele Hollandse 
kerken gedaan is. Vanaf de vroege 16de eeuw is ook Bentheimer zandsteen 
toegepast, maar het is voorbarig te suggereren dat die, analoog aan Brabant, 
eveneens geprefabriceerd uit de regio rond Bentheim kwam. Zoiets als 
‘Bentheimer sculptuur’ (p. 241) is nooit bewezen, integendeel, de aanwezigheid 
van acht verschillende steenhouwersmerken op de zandsteen in het triforium 
van het schip, de actuele renaissance vormgeving daarvan en de aanwezigheid 
van eigen bouwloods van Sint Pancratius wijzen op bewerking ter plaatse in 
Leiden. 
Aan zet is de werkelijk bijzondere, nimmer voltooide bovenbouw van het schip 
in de vorm van het onafgewerkte triforium dat vanuit de kerk niet zichtbaar is 
en zich vrijwel ontoegankelijk onder de nog steeds aanwezige oude schipkap 
uit 1392 bevindt. In de vijf gewelfvakken van het schip tekent zich binnen één 
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bouwfase van oost naar west een ontwikkeling van gotiek naar renaissance 
af. Jammer dat van de dertig kapitelen van onbeschilderde zandsteen, er 
niet meer dan enkele getoond worden in plaats van de (overigens fraaie) 
documentatietekening van Pieter Wiersma uit 1964 over twee volle pagina’s. 
De inzet over de renaissance en dolfijnen (p. 247) is overigens lezenswaardig 
maar de bouwhistorie wordt toch tekort gedaan door het niet benoemen 
van de gekrijte merktekens, de steenhouwersmerken en de opzet van het 
metselwerk die bij deze bouwfase horen. 
Het eveneens door Wiersma vastgelegde ‘systeem van telmerken’ (p. 225) 
wordt niet toegelicht en is nauwelijks leesbaar: ‘de meeste lezers zullen niet 
geïnteresseerd zijn in een uitvoerige beschrijving van al die kappen’. Zo blijft 
dus onvermeld dat het koor gesneden telmerken draagt maar de bijbehorende 
(?) koorsluiting gehakte ‘maantjes’ en dat er de nodige eigendoms- of 
houtkopersmerken te vinden zijn. Liever beknopt dan uitvoerig inderdaad, 
maar wèl concreet en niet als zelf gestelde vraag of in de vorm van zowel de 
‘geheimen van’ als ‘mitsen en maren’ van de bouwhistorie (p. 219 e.v.). Een en 
ander zal met tijdsdruk te maken hebben, maar kan niet verklaard worden uit 
gebrek aan ruimte binnen het toegemeten aantal pagina’s. 
Als relict van een oudere fase krijgt de toren, inclusief het uurwerk de nodige 
aandacht. In dit westelijk deel van kerk valt niet alleen het nodige te herleiden 
over de voorganger van de huidige kerk (p. 209), maar bevindt zich ook een 
intrigerend portaal uit 1665 dat een architectonische eenheid vormt met 
huisjes die er naast staan. Interessant is dat die aanbouwen beurtelings gezien 
werden als ontsiering van de kerk maar anderzijds als huurwoningen een 
onmisbare bron van inkomsten vormden en het onderkomen waren van diverse 
nevenfuncties zoals sacristie en kosterwoning. Gelukkig zijn er de nodige 
bewaard gebleven, waarschijnlijk ook wegens hun architectonische uitstraling, 
zijnde ontworpen door stadsbouwmeesters Van ’s-Gravesande en Van der 
Helm. Het is voor het eerst dat de restauratiegeschiedenis van deze kerk van-
af 1840 goed op een rijtje is gezet. Architect W.C. Mulder was rond 1885 ver-
antwoordelijk voor het herstel van de drie grootste Leidse kerken maar werd op
z’n hielen gezeten door P.J.H. Cuijpers. Veerman heeft met vrucht kunnen put-
ten uit berichten in het Leids Dagblad. Ook na de Tweede Wereldoorlog is er 
nog veel gedaan onder Piet van der Sterre en was de kerk in de jaren 1965-69 
zelfs geheel of ten dele gesloten. 
Concluderend kan gesteld worden het boek veel nieuws te bieden heeft met 
betrekking tot de geschiedenis van de kerk vanaf de reformatie tot heden. 
Afgezien van diverse originele waarnemingen aan de sculptuur van de 
kapitelen en de aansluitingen bij de toren, komt de bouwhistorie van de late 
middeleeuwen echter beperkt uit de verf. De tekst, het kleurige beeldmateriaal 
en de vormgeving zijn goed verzorgd en tenslotte is het boek behoorlijk 
compleet te noemen met de vele informatieve inzetjes, een overzicht van de 
grafzerken, een verklarende woordenlijst en een persoonsregister. 

Dirk J. de Vries
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Bergeijk, Herman van, Jan Duiker, bouwkundig ingenieur (1890-
1935). Uitgeverij Vantilt, Nijmegen 2015. ISBN 9789460042423, p. 300, 
gebonden, € 24,50. In het boek worden leven en werk van Jan Duiker in 
een brede context geplaatst en beschreven hoe hij tot zijn vooruitstrevende 
architectuuropvattingen kwam. In zijn leven maakte hij een belangrijke overstap 
van baksteen naar beton op de weg naar zijn modernistische architectuur, die 
hij beschouwde als de uiting van een kosmische orde.

Biemans, Jac., August von Bonstetten, een Zwitsers militair schetst 
’s-Hertogenbosch 1815-1824. Uitgeverij Vantilt, Nijmegen 2015. ISBN 
9879460042454, p. 224, paperback, € 27,50. In het dagboek van een jonge 
Zwitserse soldaat in dienst van het Nederlandse leger zijn, behalve zijn 
dagelijkse belevenissen, ook schetsen en tekeningen van de stad en de wijde 
omtrek te vinden. Ze zijn bijeengebracht door de auteur uit verschillende 
openbare collecties in Frankrijk en Nederland.

Eggen, Coen, Vakwerkbouw, 600 jaar bouwen met hout en leem in Zuid-
Limburg en omstreken. Uitgeverij Vantilt, Nijmegen 2015. ISBN 9789460042485, 
p. 256, gebonden, € 29,50. Ruim 600 jaar 
bouwhistorie op het gebied van vakwerkbouw 
passeert de revue; niet alleen wordt het 
verleden belicht, maar ook de restauratie 
en het behoud van dit specifieke culturele 
erfgoed.

Hogestijn, Clemens, Historische atlas 
van Deventer. Hanzestad aan het water. 
Uitgeverij Vantilt, Nijmegen 2015. ISBN 
9789460042317, p. 80, gebonden, € 29,50. 
In de reeks Historische atlassen is dit het 
tiende deel. De ligging van Deventer aan 
een kruispunt van land- en waterwegen 
is van grote invloed geweest op haar 
ontwikkeling. De jaarmarkten daar hadden 
een Europese allure en zorgden voor grote 
welvaart en rechtvaardigden haar plaats 
in Hanzeverbond. Hoewel het economisch 
zwaartepunt verschoof naar de Hollandse 

KORSTMOSSEN EN MUURBLOEMPJES
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steden bleef het een belangrijke stad, met een fraaie, laatmiddeleeuwse 
plattegrond. Deze vormt nog jaarlijks het decor voor culturele evenementen. 

Gaag, Stef van der, Historische atlas van Delft, stad van ambacht en techniek. 
Uitgeverij Vantilt, Nijmegen 2015. ISBN 9789460042096, p. 80, gebonden, € 
29,50. In de reeks Historische atlassen is dit het achtste deel. Het belang van 
Delft blijkt wel uit het feit dat het in de Gouden Eeuw de derde plaats innam 
in de rij van stemhebbende Hollandse steden. De stad floreerde vooral eind 
vijftiende eeuw toen het fameuze ‘Delfts blauw’ werd geproduceerd. Er is ook 
aandacht voor de rampen die de stad troffen, voor het feit dat Delft zich 
ontwikkelde tot een fabrieksstad en na 1945 de komst van de Technische 
Hogeschool.

Gramsbergen, Esther, Kwartiermakers in Amsterdam. Stedelijke instellingen 
als aanjagers van de ruimtelijke ontwikkelingen 1580-1880. Uitgeverij Vantilt, 
Nijmegen 2015. ISBN 9789460041969, p. 240, gebonden, € 22,50. Hoe de 
ruimtelijke ontwikkeling werd aangejaagd door instellingen van handel, bestuur, 
zorg, cultuur en wetenschap komt in dit boek uitgebreid aan de orde. De 
publieke betekenis van genoemde instellingen vervult een belangrijke rol voor 
de levensvatbaarheid van het historisch centrum van de hoofdstad.

Jonkhoff, Laura, en Pieter Meijers, De Waag van Hoorn. Publicatiestichting 
Bas Baltus, Hoorn 2014. ISBN 9789076385143, paperback, € 15, -. De in 
1609 gebouwde en door Hendrick de Keyser ontworpen waag heeft in de loop 
der tijden vele doelen gediend. Behalve dat er gewogen werd op marktdagen 
werden er op de verdieping ook vergaderingen van de schutterij gehouden. 
Het gebouw werd gebruikt om er te musiceren, en in de 19de eeuw om er te 
leren tekenen. Het bouwhistorisch aspect wordt in het boek van alle kanten 
belicht. Waar kwam de natuursteen vandaan, wie liet de gietijzeren luifel 
aanbrengen en hoe verliepen de diverse verbouwingen en restauraties? Een van 
de bekendste gebouwen van Hoorn ligt onder het vergrootglas.

H. Karstens, E. van der Plicht, C. Smit, J. Veerman, Zeven eeuwen Hooglandse 
Kerk. De kathedraal van het licht. Leiden 2015. ISBN 9789090291567, p. 304, 
paperback,€ 25, -. Het is 700 jaar geleden dat de eerste kapel op het Hoge 
Land in Leiden werd gebouwd, een reden om een boek uit te geven over de 
geschiedenis van wat nu de Hooglandse Kerk is, ook genoemd de St.-Pancras 
Kerk. Diverse auteurs hebben met vereende krachten de ontwikkelingen in die 
afgelopen eeuwen voor een breed publiek toegankelijke gemaakt in een rijk 
geïllustreerde uitgave.

Laan, Barbara, Het Stadhuis van Leiden. De restauratie van de 
bestuursverdieping. Primavera Pers, Leiden 2015. ISBN 9789059971783, p. 128, 
paperback, € 14,50. Het boek is het negende deel uit de serie ‘Bodemschatten 
en bouwgeheimen’. De recente restauratie wordt beschreven, waarbij het 
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totaalconcept van architect C.J. Blaauw in 
ere wordt hersteld. De voltooiing van de 
restauratie van de bijzondere interieurs op 
de bestuursverdieping heeft de aanleiding 
tot het boek gevormd. 

Leeuwen, Wies van, Pierre Cuypers. 
Wbooks, verschijnt december 2015. ISBN 
9789462581173, p. 176, gebonden, € 24,95. 
Pierre Cuypers wordt beschouwd als een 
van de grootmeesters van de negentiende 
eeuw. Zijn voorkeur en opvattingen over het 
toepassen van een ‘katholiek bouwplan’, bij 
zowel nieuwbouw als restauratie, hebben 
het silhouet van o.a. Amsterdam voorgoed 
bepaald. 

Peterse, Hetty & Dolly Verhoeven e.a. 
(red.), Het Valkhof, 2000 jaar geschiedenis. 
Uitgeverij Vantilt, Nijmegen 2015. ISBN 
9789460041853, p. 256, gebonden, 
€ 27,50. Over het Valkhof is al veel 
geschreven maar de auteurs belichten in dit boek aan de hand van veel 
illustraties nogmaals de verbouwingen, de verwaarlozing, de restauratie en 
tenslotte de sloop in 1796. Ook wordt ingegaan op nog steeds bestaande 
plannen en discussies over een mogelijke reconstructie van de burcht of 
donjon. 

Schroor, Meindert, Historische atlas van Leeuwarden. Van terpdorp tot 
culturele hoofdstad. Uitgeverij Vantilt, Nijmegen 2015. ISBN 9789460042300, 
p. 80, gebonden, € 29,50. In de reeks Historische atlassen is dit het negende 
deel. De auteur beschrijft de opkomst van een terpdorp aan een zeearm, via 
de bloeiperiode in de Gouden Eeuw als zetel van de Friese stadhouders, tot 
een stad die een centrum van onderwijs, diensten en innovaties op gebied van 
water is geworden. 

Smit, Jos, Koen Kleijn & Ernest Kurpershoek, De grachten van Amsterdam. 
(Een heruitgave). Uitgeverij THOTH, 2015. ISBN 9789068686357, p. 464, 
gebonden, € 99,50. Ruim 20 jaar na het eerste verschijnen komt een 
tweede verbeterde en uitgebreider editie van het ‘Grachtenboek’ op de 
markt waarin nu alle grachten zijn opgenomen die vallen binnen het Unesco 
Werelderfgoedgebied. Alle gevels en veel interieurs werden opnieuw 
gefotografeerd.
Velzen, Hugo J. van, & Marcel van Winsen, Binnen de Poorten. Ontstaan 
en ruimtelijke ontwikkeling van de binnenstad van Kampen. Publicatie 227 
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van uitgever IJsselakademie, 2012. ISBN 
9066972254, p. 208, paperback, € 16,50. De 
vorm van de Kamper binnenstad draagt het 
handschrift van de tijd. Lees hoe de stad is 
geworden tot wat zij is. Waarom er een knik in 
de rooilijn zit van de Prinsenstraat, en waarom 
de stegen ter weerszijden van de Oudestraat 
soms wel en soms niet op elkaar aansluiten, 
dat alles wordt u onthuld door de auteurs, 
die het spoor terug hebben gevolgd tot het 
ontstaan van de stad. Ook alle monumentale 
elementen in het stadsbeeld komen voorbij.

Vries, D.J. de, & Henry Kranenborg (red.), OnZichtbaar Zwolle. Archeologie 
en Bouwhistorie van de stad. Spa Uitgevers b.v., 2015. ISBN 9789089321268, 
p. 376, paperback, € 34,95. In zestien bijdragen wordt de lezer duidelijk 
gemaakt wat in de afgelopen halve eeuw onzichtbaar is geweest, want achter 
de voorgevel van een monument is veel te ontdekken. Het gaat om vondsten 
die niet eerder aan het licht zijn gebracht en die ook niet direct zichtbaar zijn. 
Zo zijn er in Zwolle kapconstructies die in geen enkele andere Overijsselse 
stad zijn toegepast, bijzondere dwarshuizen, en geschilderde plafonds uit de 
17de eeuw. Ook de archeologische bevinden krijgen een plaats: restanten van 
de eerste stadsmuur, maar waar zijn de bewijzen van de grote stadsbrand in 
1324?

Wilms Floet, Willemijn, Het hofje. Uitgeverij Vantilt, Nijmegen 2015. ISBN 
9789460042140, p. 224, paperback, € 24,95. De auteur beschrijft de kracht 
van het hofje als bouwvorm, er steeds opnieuw in slagend zijn betekenis te 
bewijzen. Ook dienen ze als model voor Nederlandse woningbouw, waarin 
collectiviteit een grote rol speelt. In haar rijk geïllustreerde boek presenteert 
zij het hofje als een architectonisch ontwerpvraagstuk: hoe zijn de hofjes 
verankerd in het stedelijk weefsel en welke architectonische ontwikkeling 
hebben ze meegemaakt?
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Op de omslag: Kroonluchter in de 
Bovenkerk te Kampen (foto J.A. Nipius, 
zie verslag H. Bleijs, p. 41).

Achterzijde omslag: De derde druk van 
de Inleiding in de Bouwhistorie 
(zie p. 81).
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