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1

Veldwerk

INLEIDING

In juni 2020 kreeg het Monumenten Advies Bureau, via dhr. P. Le Blanc
opdracht van Gestichten Doesburg voor het uitvoeren van een
bouwhistorische verkenning van de historische muur langs de westzijde
van het Van Brakellhofje. Dit hofje bevindt zich tussen de Veerpoortstraat
en Waterstraat in Doesburg.
Omdat de muur een belangrijke rol speelt voor het beeld van het Van
Brakellhofje en een toenemende onderhoudsbehoefte kent, heeft
Gestichten Doesburg recent de muur voor een symbolisch bedrag van de
gemeente Doesburg in eigendom verkregen.
De opbouw van de muur en in de muur aanwezige ‘bouwsporen’ doen een
hoge ouderdom vermoeden. Daarnaast wordt vermoed dat de muur het
restant is van het eerder in dit gebied gesitueerde Weduwenhuis.
Om duidelijkheid te krijgen ten aanzien van de bouwgeschiedenis van de
muur heeft Gestichten Doesburg het Monumenten Advies Bureau
gevraagd een bouwhistorische verkenning uit te voeren. Daarnaast werd
gevraagd om te adviseren ten aanzien van de wijze waarop de muur voor
de toekomst kan worden behouden.
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Het veldwerkonderzoek vond plaats op donderdag 25 juni 2020. Hierbij
werden beide zijden van de muur ingemeten met behulp van dhr. P. Le
Blanc en medewerking van de bewoners van het aangrenzende pand
Veerpoortstraat 22. Ook werden bouwhistorische bijzonderheden
gedocumenteerd.
Daarnaast vond er aanvullend literatuur- en bronnenonderzoek plaats. Dit
gebeurde aan de hand van relevante literatuur en websites, maar ook door
het inzien van het historisch archief van het Kadaster.
Rapport
In dit rapport wordt de historische context beknopt beschreven in
hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt een beschrijving van de muur (in woord
en beeld) gepresenteerd. Hoofdstuk 4 geeft de actuele bouwkundige
conditie van de muur beknopt weer. Op basis van zowel de bouwkundige
conditie als de bouwhistorische kenmerken worden in hoofdstuk 5
adviezen gegeven ten aanzien van de wijze waarop de muur kan worden
geconserveerd.
Het Monumenten Advies Bureau hoopt met dit onderzoek duidelijkheid te
geven ten aanzien van de historie van de muur en de wijze waarop
historische kwaliteiten optimaal behouden kunnen blijven.
Monumenten Advies Bureau – 16 juli 2020
G. Korenberg, bouwhistoricus bnb
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2

HISTORISCHE CONTEXT

In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de historie van de
onderzochte muur vanuit verschillende invalshoeken. Hierbij wordt onder
meer in gegaan op stedenbouwkundige en architectuurhistorische
ontwikkelingen om de muur te kunnen duiden.

2.1

STEDENBOUWKUNDIGE ONTWIKKELING1

De nederzetting Doesburg dateert, voor zover nu op basis van
archeologische en archivalische gegevens is na te gaan, op zijn vroegst uit
de 11de eeuw. Een betrouwbare vermelding van een parochiekerk van
Doesburg dateert uit 1228, maar in 1235 besluit men op initiatief van de
graaf van Gelre om de parochiekerk te verplaatsen naar de plaats waar
zich de huidige, grotendeels 15de-eeuwse Sint Maartenskerk bevindt. De
kern van de middeleeuwse stad is dan reeds volop in ontwikkeling en de
verplaatsing van de kerk is volgens de bronnen geschied om ruimte te
maken voor een omwalling van de stad. De nieuwe locatie van de kerk ligt
dan vrijwel letterlijk in het stadshart, zuidelijk van de Roggestraat. Direct
noordelijk van de kerk bij de Roggestraat/Markt verrezen al spoedig

1

De gegevens van deze paragraaf zijn ontleend aan Frank Haans, Monumentengids Doesburg.
Monumenten in Gelderland deel 7, Matrijs Utrecht 2008 (met archeologische bijdrage van Ed
Harenberg) pp. 22-85
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andere belangrijke gebouwen zoals het wijnhuis, stadhuis, waag en de
vleeshal. De stad had in 1232 van graaf Otto II van Gelre haar marktrechten
terug gekregen. In 1237 volgde in een oorkonde een uitbreiding van de
stedelijke rechten, waardoor vanaf dat moment ook in juridische zin van
een stad kon worden gesproken. Binnen de stad werden de
Koepoortstraat en de Gasthuisstraat extra breed aangelegd om hier de
jaarmarkten te kunnen houden. Westelijk van het wijnhuis op het
driehoekige plein dat is gevormd door de samenkomst van de Philip
Gastelaarsstraat en Roggestraat ontstond de vismarkt met een visbank.
De structuur van straten en perceelsindelingen in de bouwblokken is sinds
de stadsvorming in de 13de eeuw in dit deel van de stad nauwelijks
gewijzigd. Een belangrijk deel van de perceel-indeling in de stad zal in de
loop van de veertiende- en vijftiende eeuw zijn vastgelegd, toen een
belangrijk deel van de huizen in steen waren gebouwd. Soms zullen
percelen nog in een latere periode zijn samengevoegd of juist gesplitst,
afhankelijk van de ontwikkelingen ter plaatse.

De vogelvluchtkaart van Nicolaas van Geelkercken uit het midden van de 17de eeuw. De
stad is hier getekend met de onder Prins Maurits vanaf 1602 aangelegde vestingwerken
volgens het Oud Nederlandse stelsel. De Sint Maartenskerk is hierop redelijk
betrouwbaar weer gegeven en ook het stadhuis met torentje op de gevel is te herkennen.
De woonhuisbebouwing is over het algemeen nog schematisch getekend met
trapgeveltjes. Wel is het onderscheid tussen dwarshuizen en diepe huizen te zien.
Doesburg op de kaart van Jacob van Deventer uit het midden van de 16de eeuw. De gele
pijl wijst naar de plek waar zich de onderzochte muur bevindt. De weergave van de
bebouwing is nog heel schematisch, de belangrijke gebouwen zijn er duidelijk uitgelicht
en in opstand getekend. Coll: Beeldbank RCE

2.2

TUSSEN VEERPOORTSTRAAT EN WATERSTRAAT

Het binnenterrein tussen de vrij ver uit elkaar liggende Veerpoortstraat en
Waterstraat bleef lang grotendeels onbebouwd. Een vrij gedetailleerde
stadsplattegrond van Nicolaas van Geelkercken uit ca. 1653 toont het
bouwblok met de belangrijkste bebouwing langs de Veerpoortstraat en de
Koetsveldstraat. Beide straten zijn te rekenen tot de historische
hoofdstructuur van de stad. De bebouwing bestaat hier hoofdzakelijk uit
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langshuizen. De Waterstraat kent dan nog geen volledige bebouwing.
Enkele grotere dwarshuizen lijken te worden afgewisseld door tuinmuren.
Het binnenterrein is in een fors aantal min-of-meer vierkante kavels
verdeeld. De weergave van de kavels suggereert dat het siertuinen zijn,
maar er zal sprake zijn geweest van een veel meer divers gebruik.

Opvallend is de aanwezigheid van één fors pand op het binnenterrein. Er
lijkt hier sprake van een op de Veerpoortstraat gericht langshuis met een
voorplein tussen de andere huizen aan deze straat. Daarmee staat het
pand met de voorgevel ruim achter de achterzijde van de overige panden
aan de Veerpoortstraat.
Ook aan de zijde van de Waterstraat is een open strook tussen het pand en
de straat herkenbaar. Aan deze zijde loopt de open strook niet door tot
aan de straat, maar sluit deze af met een dwarshuis. Hiermee is sprake van
een stedenbouwkundige structuur die het volledige bouwblok doorsnijdt
en lijkt sprake van een aanzienlijk huis op de plaats van de thans
onderzochte muur.
Het is gevaarlijk om de historische stadsplattegronden op pandniveau
betrouwbaar te achten. Wordt echter het aantal panden langs de
Veerpoortstraat vergeleken met de situatie op het kadastraal minuutplan
dan betreft het bij de kaart van Van Geelkercken negen panden ten
westen van het voorplein van het terugliggende pand. Op het kadastrale
minuutplan (en ook in de huidige situatie) zijn negen percelen ten westen
van het Saterspoortje te tellen. In oostelijke richting betreft het
waarschijnlijk ook negen percelen ten oosten van het voorplein. Hoewel
later sprake is van samengevoegde of onbebouwde percelen zijn op het
kadastrale minuutplan en in de huidige situatie (uitgaande van een
regelmatige verkaveling) tien percelen ten oosten van het Saterspoortje
herkenbaar. Het huidige pand Veerpoortstraat 20 zou zich dan ter plaatse
van het voorplein bevinden.

Kaart van Nicolaas van Geelkercken, ca. 1653-1654, met centraal het bouwblok ten
noorden van de Veerpoortstraat. In het midden wordt hier een gebouw op het
achterterrein weergegeven. Bron: Gelders Archief, nr. 82.
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In juni 2020 werd door ARCX een bouwhistorische verkenning uitgevoerd
van de kelder achter dit pand, waarbij ook het pand zelf summier werd
onderzocht. Hierbij werden bij zowel de bouwmuren als de constructies

delen waargenomen die wijzen op een datering in de veertiende- of
vroege vijftiende eeuw. Daarmee zou de weergave van Van Geelkercken
ten aanzien van het pand Veerpoortstraat 20 onjuist zijn.
Wat betreft de situering van het pand op het binnenterrein in relatie tot de
perceelverdeling lijkt de weergave wel overeen te komen met de in dit
rapport behandelde muurdelen. Hieraan is met zekerheid af te lezen dat
het zwaar uitgevoerde noordelijke deel een westelijke zijgevel is geweest.
Het pand zelf moet zich dus ten oosten van de muur hebben bevonden,
ter hoogte van Veerpoortstraat 20.
Een wat latere kaart door F. de Wit uit ca. 1700 geeft nagenoeg dezelfde
situatie weer als Van Geelkercken. Behoudens een gewijzigde Veerpoort
lijkt de kaart vrijwel volledig van Van Geelkercken overgenomen. De kaart
geeft echter veel detail en toont ook het op het binnenterrein gesitueerde
pand.

Kaard door F. de Wit omstreeks 1700. Behalve de iets andere weergavehoek komt deze
kaart in hoge mate overeen met de kaart van Van Geelkercken. Bron: Koninklijke
Bibliotheek, nr. KB KW 1046 B 16, Atlas De Wit, blad 12

2.3

KADASTRALE ONTWIKKELING

Een volgende, met zekerheid betrouwbare bron betreft het kadastrale
minuutplan. De verkenningen hiervoor werden in de periode 1811-1832
gedaan. Op het minuutplan is nog altijd sprake van een grotendeels
onbebouwd binnenterrein, maar van het eerdere pand op het
binnenterrein is niets meer te herkennen. Wel ligt dan op de plaats van de
onderzochte muur een perceelgrens, die ook bij alle latere kadastrale
hulpkaarten herkenbaar is. Hoewel dit de aanwezigheid van de muur niet
bewijst, bewijst het in ieder geval dat de muur vanaf de vroege
negentiende eeuw intact kan zijn gebleven.
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In 1870 werd op het terrein van Van Brakell een Rooms-Katholieke
jongensschool gevestigd.

Kadastraal minuutplan (1811-1832) Doesburg Sectie C, blad 01. De locatie van de muur is
met geel gemarkeerd. Het lichtgele vlak markeert de globale positie van een pand op het
binnenterrein, gebaseerd op de sporen in de onderzochte muur.

Het gebied ten oosten van de muur bestaat op het kadastrale minuutplan
uit een groot onverdeeld perceel. Het is eigendom van gepensioneerd
Stadscommandant Luitenant-kolonel Willem de Vaynes van Brakell, die
een groot huis met voorplein aan de Veerpoortstraat bezit. Het voorplein
van dat huis vormt de linker (westelijke) helft van het huidige voorplein
van het Van Brakellhofje.
Hij had het pand op het binnenterrein in 1811 in bezit gekregen, nadat het
Weduwenhuis werd verplaatst naar Het Arme Klerckenhuis aan de
Hoogestraat 3 in Doesburg. Het pand moet tussen 1811 en 1832 zijn
gesloopt.

Uitsnede kadastrale hulpkaart C85 d.d. 20 augustus 1870. De muur bevindt zich tussen de
percelen 708 en 1468, welke dan beiden onbebouwd zijn. Bron: Kadaster.

Hoewel in 1870 wijzigingen in het gebied plaats vonden, lag de
onderzochte muur op dat moment tussen twee onbebouwde percelen.
Tot 1917 zijn op de plaats van de onderzochte muur door het Kadaster
geen activiteiten vastgelegd. In dat jaar verschijnt achter het huidige pand
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Veerpoortstraat 20 een ondiep bouwdeel over de gehele breedte van het
perceel. Dit bouwdeel moet aan de linker zijde hebben aangesloten op het
zuidelijke deel van de onderzochte muur.

Brakellhofje aan de Veerpoortstraatzijde afsluit een tastbaar restant
vormt.

Zicht op de omstreeks 1917 gebouwde R.K. Jongensschool uit het oosten. Op de
achtergrond diverse tuinen, maar van de afscheidingen tussen de tuinen zijn geen
gegevens
af
te
lezen.
Bebouwing
is
hier
niet
herkenbaar.
Bron:
https://gestichtendoesburg.nl/geschiedenis-van-het-van-brakellhofje/

Kadastraal veldwerk C251 d.d. september 1917. Hierop wordt de muur, links van de tuin op
perceel 2446 weergegeven met de afkorting ‘mr’. De muur eindigt tegen een schutting.
Bron: Kadaster.

Tegelijkertijd veranderde ook het aanzien van het gebied sterk met de
bouw van een nieuwe jongensschool, waarvan het hekwerk, dat het Van
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Ongedateerde foto, uit het noorden met duidelijk herkenbaar de jongensschool. Ten
aanzien van de muur valt niet veel detail te herkennen. Bron: ARCX (2020) zonder
vermelding herkomst.
Kadastraal veldwerk C256 d.d. april 1919. De in 1917 met ‘sch-‘, vermoedelijk als schutting
aangeduide noordelijke muur wordt nu als ‘muur’ omschreven. Bron: Kadaster.

blad 12  BHV Muur Van Brakellhofje Doesburg

In 1971 werd de jongensschool uit 1917 gesloopt en daarmee ontstond de
ruimte voor de aanleg van het huidige Van Brakellhofje. Het voorplein van
de school bleef daarbij als open gebied naast de Veerpoortstraat
behouden. Rond dit plein ontstond door nieuwbouw en herbestemming
van historische bebouwing een hofje, bestaande uit drie gebouwen met in
totaal zeven woningen die door Gestichten Doesburg worden verhuurd
aan oudere inwoners van Doesburg.

Zicht op het in 1972 gesloopte achterhuis van Veerpoortstraat 20. Op de voorgrond is de
onderzochte muur herkenbaar. Bron: ARCX (2020) zonder vermelding van herkomst.

Uitsnede kadastraal veldwerk C77 d.d. 14 juli 1922. De muur is goed herkenbaar, maar
wordt niet omschreven.
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Zicht op het Van Brakellhofje vanaf de Veerpoortstraat.
Zicht op de sloop van het achterhuis van Veerpoortstraat 20 in 1972. Op de voorgrond is
de onderzochte muur herkenbaar, met een smallere tuindeur met daarnaast een recente
gemetselde post. De muur loopt aan het uiteinde duidelijk op. Bron: ARCX (2020) collectie
opdrachtgever.

Ten noorden van het Van Brakellhofje werd een binnenterrein aangelegd,
van waaraf ook de omliggende achtertuinen worden ontsloten. Een steeg
vanaf dit binnenterrein langs de westzijde van de nieuwbouw van het Van
Brakellhofje voert langs de onderzochte muur, die daarmee vanaf
openbaar toegankelijk terrein zichtbaar is.

Zicht over de steeg die langs de westzijde van het Van Brakellhofje werd aangelegd.
Langs de westzijde van de steeg staat de onderzocht muur.
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fraterhuis voortgezet en werden ook nieuwe fraters aangenomen. De
arme broeders hielden zich aanvankelijk bezig met landbouw, maar bleven
afhankelijk van inkomsten uit Zwolle. Later werden de fraters uitgezonden
om elders o.a. als biechtvader van zusterhuizen- en kloosters te dienen.
Geleidelijk namen bezittingen toe. Hierdoor was het in 1439 mogelijk om te
beginnen met de bouw van een eigen huiskapel met één altaar. De
aanvankelijke toestemming door pastoor Johan Naeltwijck en de patroon
van de kerk in Doesburg werd in 1440 bevestigd door de elect van Utrecht,
Walraven van Meurs en in 1441 door bisschop Rudolf van Diepholt. Op 30
november 1441 werden de kapel en het altaar gewijd door wijbisschop
Martinus de Campina.

De naast de muur gelegen tuin van het pand Veerpoortstraat 22 sluit aan de achterzijde af
met een recente dubbele garage die toegankelijk is vanaf het binnenterrein.

2.4

FRATERS EN WEDUWEN

Hoewel hiervan in de huidige situatie nauwelijks tastbare restanten
bewaard zijn gebleven, kent het gebied rond de onderzochte muur een
lange historie.
In 1426 kwamen de Broeders van het Gemene Leven, ook wel fraters
genoemd, onder gedwongen ballingschap vanuit Zwolle onder leiding van
Dirk van Herxen naar Doesburg, waar zij aanvankelijk een huis huurden2. In
1429 vestigden zij zich in een huis met erf aan de Waterstraat, dat zij
hadden gekocht. Onder rector Gerard Negeler van Rees werd het

2

Op 7 april 1446 werd grond aangekocht aan de oostzijde van het
Ruiterkwartier, waar een nieuw onderkomen werd gebouwd, waarna
omstreeks 1448 het oude fraterhuis werd verkocht aan priester Evert van
Bingerden, afkomstig uit een oud adellijk geslacht.
Deze bestemde het tot een huis voor arme vrouwen, echter nog altijd
onder het bestuur van de provisoren van het fraterhuis. Later was het huis
specifiek bestemd voor armlastige weduwen. De toegang tot het huis
vond plaats via het aan de Veerpoortstraat gelegen Saterspoortje.
In 1811 werd het Weduwenhuis verplaatst naar Het Arme Klerckenhuis aan
de Hoogestraat 3 in Doesburg, waarna het terrein in bezit kwam van
Stadscommandant Luitenant-kolonel Willem de Vaynes van Brakell.

Weiler (1997), pag. 110 e.v.
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3

BESCHRIJVING

In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van de muur. Daarbij worden ook
waar mogelijk bouwhistorische bijzonderheden of dateringen
weergegeven.

3.1

LIGGING EN OMGEVING

De muur bevindt zich in het binnenterrein tussen de Veerpoortstraat en de
Waterstraat. Hoewel dit oorspronkelijk een besloten particulier
binnenterrein was, heeft het sinds sloopwerkzaamheden in de jaren
zeventig en een hierop volgende stedenbouwkundige aanpassing
grotendeels een (semi)openbaar karakter. Hiermee ontstond langs de
oostzijde van de muur een openbaar toegankelijk pad dat het grote
binnenterrein aan de zijde van de Waterstraat verbindt met de
Veerpoortstraat. Het pad is eigendom van de gemeente, maar wordt
omsloten door de terreinen van Gestichten Doesburg, dat sinds kort ook
eigenaar is van de muur. Aan de westzijde grenst de particuliere tuin van
Veerpoortstraat 22 aan de muur, zodat deze zijde uitsluitend vanaf
particulier terrein zichtbaar is.

Uitsnede recente luchtfoto, waarop de locatie van de muur is weergegeven. Met
lichtgroen is globaal het openbaar toegankelijke gebied van het Van Brakellhofje met de
beide toegangen (pijlen) weergegeven. Bron: Google Maps.

3.2

HOOFDOPZET

De muur heeft een gemiddelde hoogte van ca. twee meter bij een totale
lengte van bijna twintig meter. Aan de noordzijde sluit haaks op de
westzijde van de muur een recente muur van hergebruikte bakstenen aan.
Deze vormt sinds de restauratie van de westzijde van de muur, enkele
jaren geleden, de afsluiting van de tuin tussen de historische muur en de
dubbele garage aan de noordzijde van de tuin. Aan de zuidzijde sluit de
muur aan op een recente deur, die toegang geeft tot de tuin van
Veerpoortstraat 22. Aan de buitenzijde (oost) is het terrein vrijwel vlak en
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ingericht als openbare groenstrook met lage struiken. Aan de tuinzijde
(west) ligt het terrein, aansluitend op de achtergevel van Veerpoortstraat
22. Hier loopt het terrrein ook overwegend vrij vlak, maar komt globaal
halverwege de muur een duidelijk niveauverschil voor. Daarbij ligt het
voorste deel (zuid) van de tuin hoger dan het achterste gedeelte.

3.3

MATERIALEN EN BOUWSPOREN

De muur is gemetseld in rode handvorm baksteen van verschillende
formaten. Daarbij zijn enkele delen aanwezig die duidelijk samenhangend,
in verband gemetseld muurwerk vormen. Daarnaast zijn ook verschillende
delen erg rommelig, zonder een duidelijk verband en (deels) uitgevoerd
met hergebruikt materiaal.

3.3.1

Noordelijk deel (zone 1)

Het noordelijke deel van de muur, met een lengte van ca. 7,9 meter,
vertoont een duidelijke samenhang. Dit muurdeel heeft een dikte van ca.
50 cm, wat bij het gehanteerde baksteenformaat van ca. 28/30 x 14/14,5
7/7,5 cm; 10-lagen = 81/83,5 cm betekent dat de muur anderhalfsteens is
uitgevoerd. Dat is een vrij algemene dikte voor gevels van ‘gewone’ huizen
en wijst niet op een bijzondere of zeer forse opzet omdat dan al snel
tweesteens werd gemetseld om voldoende stabiliteit te verkrijgen. De
stenen zijn in wildverband gemetseld, wat tot het begin van de veertiende
eeuw algemeen gebruikelijk was. Hierna ontstond geleidelijk een
afwisseling tussen koppen- en strekkenlagen. De tuinzijde is verzorgd
uitgevoerd en deze zijde heeft de karakteristiek van een gevel. Dit in
tegenstelling tot de veel slordiger uitgevoerde steegzijde.
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Tuinzijde van zone 1, waar het muurwerk verzorgd is uitgevoerd en duidelijk het karakter
van buitengevelwerk heeft.

Aan de noordzijde heeft de muur een wat onregelmatige beëindiging. Hier
lijkt geen sprake van een oorspronkelijke hoek. De muur kan hier dus
oorspronkelijk verder hebben doorgelopen. Dat is duidelijk anders aan de
zuidzijde. Daar is een duidelijke rechte bouwnaad herkenbaar. Het
metselwerk eindigt hier netjes in verband tegen de bouwnaad. Daarbij zijn
bij de hoekoplossing van het metselverband klezoren ingevoegd. De
uitvoering van deze hoek wijst duidelijk op een hoekoplossing voor
omhoekend metselwerk. Dit uiteinde van de muur is daarmee te
herkennen als de zuidwesthoek van een gebouw.
De bovenzijde van de muur is onregelmatig en door eerdere
sloopwerkzaamheden en latere restauratiewerkzaamheden gewijzigd.
Enkele jaren geleden hebben nog beperkte herstelwerkzaamheden plaats
gevonden, waarbij de bovenzijde met mortel werd afgesmeerd om
inwatering van het metselwerk tegen te gaan.
Aan beide zijden van de muur zijn enkele bouwsporen herkenbaar, die
enige aanwijzing geven ten aanzien van een oorspronkelijke opzet.
Doordat ook veel herstel aan de muur plaats heeft gevonden zijn sporen
niet compleet en soms lastig te interpreteren.
Aan de tuinzijde zit links aan de bovenzijde een later ingevuld vlak ter
hoogte van acht lagen en met een breedte van ca. 145 cm. Hoewel dit lijkt
op de onderzijde van een dichtgemetseld venster zijn de dagkanten
onregelmatig en betreft het dus een later ingevoegde opening. Dit is ook
aan de steegzijde te zien, waar deze dichtgezette opening de dichtzetting
van een ouder, mogelijk oorspronkelijk, venster doorsnijdt.
Noordelijk uiteinde van de muur, met een deels teruggehakte beëindiging. De muur heeft
hier het karakter van een binnenmuur.
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Dichtgeztette, later ingevoegde opening binnen de stippellijnen, links in de tuinzijde van
zone 1.

Van dat mogelijk oorspronkelijke venster is aan de tuinzijde alleen een
rollaag van hergebruikte baksteen aan de onderzijde herkenbaar met een
breedte van ca. 152 cm. De dagkanten zijn hier herkenbaar door de
onregelmatige opzet van het metselwerk, maar bij dichtzetting van de
opening werd min-of-meer in verband gemetseld. Aan de steegzijde zijn
vanaf ca. 30 cm boven het maaiveld twee schuin naar binnen lopende
gepleisterde dagkanten herkenbaar. In tegenstelling tot de tuinzijde is
hier wel sprake van een regelmatige en vrijwel zeker oorspronkelijke
opzet. Dit doet vermoeden dat hier aanvankelijk sprake was van een nis,
die later werd doorgebroken tot een gevelopening. Vervolgens werd deze
weer gesloten, waarbij men in het gevelvlak in verband heeft proberen te
werken. Aan de interieurzijde (steegzijde) was dit niet van belang en sluit
de vulling koud binnen de dagkanten.
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Linkerzijde van de achter de heg weglopende halfsteens rollaag aan tuinzijde van zone 1.

Linkerzijde van de aan de steegzijde herkenbare dichtgemetselde nis met schuine
dagkanten.

Rechterzijde van dezelfde nis.
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Een bijzonder en bovendien goed herkenbaar bouwspoor betreft de aan
de steegzijde aan de rechter zijde aanwezige twee gekoppelde
keperboogvormige nissen. Deze nissen komen regelmatig voor in het
interieur van middeleeuwse huizen. Hoewel de aanduiding ‘kaarsnis’
gebruikelijk is, is niet helemaal zeker of het niet meer sierelementen of
muurkastjes betreft. Dit omdat in dergelijke nissen vaak geen aanslag van
de ongetwijfeld walmende kaarsen wordt aangetroffen. De nissen zijn
echter wel een duidelijke aanwijzing dat dit de binnenzijde van de muur
van een gebouw betreft. De dagkanten zijn vrij regelmatig en lijken in
verband met het omliggende metselwerk uitgevoerd. De boven de nissen
aanwezige schuingeplaatste stenen hebben met 29/29,5 x /7,5 cm een
formaat dat overeenkomt met het omliggende metselwerk.

Twee dichtgemetselde kaarsnissen, rechts in zone 1 aan de steegzijde.
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De onderzijde van de nissen ligt op ca. 42 cm boven het huidige maaiveld.
Dat is aanzienlijk lager dan algemeen gebruikelijk voor dergelijke nissen,
zodat een oorspronkelijk vloerniveau minimaal ca. 50 cm lager moet
hebben gelegen.
Verder zuidelijk is aan de steegzijde een ca. 65 cm brede dichtgemetselde
opening onder een slordig gemetseld segmentboogje (koppen ca. 12,5 x 7
cm) Ook de dagkanten zijn vrij onregelmatig zodat de opening later in de
bestaande muur zal zijn gehakt. Aan de tuinzijde is deze opening niet
herkenbaar. Slechts een rechthoekige dichtzetting van ca. 30 cm breed en
55 cm hoog is hier herkenbaar. Door de aanwezige begroeiing tegen deze
gevel is niet met zekerheid vast te stellen of het muurwerk hier niet deels
werd vernieuwd.

Even verder zuidelijk zijn aan de tuinzijde nog twee dunne (ca. 5 cm)
verticaal ingevoegde stenen aanwezig, maar ook hier is het aangrenzende
metselwerk wat slordig, waarschijnlijk deels hersteld. De reden voor het
aanbrengen van deze stenen is daarmee niet duidelijk. Aan de steegzijde is
het metselwerk in dit gebied erg onregelmatig. Dit betreft een met
hergebruikte stenen ingeboet deel. De met name aan de onderzijde
aanwezige gepleisterde afwerking wijst er wel op dat het inboetwerk
plaats vond op een moment dat dit muurvlak nog binnen lag.

Detail verticaal ingemetselde stenen aan de tuinzijde.

Dichtgemetselde nis onder een slordig halfsteens segmentboogje aan de steegzijde, links
in zone 1.

De aan de tuinzijde duidelijk herkenbare zuidelijke beëindiging van het
noordelijke muurgedeelte blijkt aan de steegzijde minder eenduidig. Aan
de tuinzijde is sprake van een bijna rechte bouwnaad, waarbij het
metselwerk in verband eindigt en regelmatig klezoren zijn ingevoegd om
het verband op de hoek aan te passen. Aan de steegzijde is wel een
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onregelmatigheid te herkennen, maar hier lijk eerder sprake van
inboetwerk dan van een afgehakte omhoekende zuidgevel van een
gebouw. Wel krijgt de muur hier een steens dikte (ca. 28 cm) en heeft het
muurwerk ten zuiden van bouwnaad een erg onregelmatig karakter met
incomplete hergebruikte stenen. Dit muurwerk lijkt dan echter deels in
verband te staan met het dikkere muurwerk ten noorden van de
bouwnaad. Een ca. 45 cm dikke anderhalfsteens strook heeft rechts aan de
onderzijde en bovenzijde een koude (zonder verband) aansluiting, maar
lijkt in het midden in verband te zijn gemetseld. Mogelijk heeft de
gevelhoek bij het slopen van de eerdere zuidgevel nogal wat schade
opgelopen en besloot men hier een strook in te boeten in combinatie met
het verder in zuidelijke richting toegepaste (jongere) muurwerk.

Oorspronkelijke gevelhoek met klezoren (pijl), behorend bij het muurwerk van zone 1
(links)
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3.3.2

Tussengedeelte (zone 2)

Dit muurgedeelte heeft een lengte van ca. zes meter, is steens dik (ca. 28
cm) en hoofdzakelijk met koppen en incomplete hergebruikte stenen
gemetseld. Het baksteenformaat is ca. 26/28,5 x 13,5/15 x 6/6,5 cm. De 10lagenmaat is bij de noordelijke helft ca. 79 cm en bij de zuidelijke helft ca.
76 cm.
Aan de steegzijde is in het midden een steens steunbeer aanwezig. Deze
steunbeer lijkt ook een overgang tussen twee fasen in dit muurgedeelte te
markeren. Het deel ten noorden van de steunbeer is erg onregelmatig.
Dikke mortelresten van een zanderige kalkmortel aan de steegzijde lijken
op een binnenafwerking te wijzen. Ook heeft de binnenhoek ter plaatse
van het dikteverschil op de overgang naar het noordelijke muurgedeelte
(zone 1) resten van een gladde gepleisterde afwerking met sporen van
witkalk. Dit lijkt ook te wijzen op een interieurafwerking en is daarmee ook
een aanwijzing dat de bouw van dit muurgedeelte betrekking heeft op een
uitbreiding van het gebouw. De vlakke cementmortel die ook op dit
muurgedeelte voorkomt behoort wel bij een (latere) buitenafwerking.
Ten zuiden van de steunbeer heeft het metselwerk ook veel incomplete
stenen, maar hier is het gehele beeld wat regelmatiger. De 10-lagenmaat is
hier met ca. 77 cm ook net iets kleiner, maar in het baksteenformaat is
geen duidelijk verschil herkenbaar.
De zuidelijke helft heeft ongeveer halverwege een klein hoogteverschil,
maar aangezien de bovenrand grotendeels is vernieuwd, valt hieraan niets
af te lezen.

Overgang van zone 1 (rechts) naar zone 2 aan de steegzijde met hier aanwezig
dikteverschil.

 blad 25

Aan de tuinzijde heeft dit muurgedeelte duidelijk het karakter van een
buitenmuur. Aan deze zijde komen ook wat meer strekken voor. De aan de
steegzijde ter plaatse van de steunbeer herkenbare ‘overgang’ in het
metselwerk is aan de tuinzijde niet herkenbaar, maar de aanwezige
beplanting beneemt wel deels het zicht op het metselwerk, zodat kleine
onregelmatigheden lastig waarneembaar zijn.
Direct ten noorden van het hoogteverschil is aan de tuinzijde een ca. 30 cm
brede dichtzetting in de bovenste 70 cm aanwezig. Hoewel de dagkanten
wat onregelmatig zijn, zou het een dichtgezet venster kunnen zijn. De
vernieuwde bovenrand doorsnijdt de dagkanten. Aan de steegzijde is
weliswaar ter hoogte van de dichtzetting sprake van verstoord
metselwerk, maar duidelijke dagkanten zijn hier niet herkenbaar.

Steunbeer tegen hetmidden van zone 2. Het metselwerk aan weerszijden van de
steunbeer heeft een iets verschillend karakter, dat links iets regelmatiger is.

blad 26  BHV Muur Van Brakellhofje Doesburg

3.3.3

Gevel met hoek (zone 3)

Het derde muurgedeelte is slechts ca. 306 cm breed. Ook hier is weer een
duidelijk onderscheid herkenbaar tussen een binnenzijde (steegzijde) en
een buiten zijde (tuinzijde). Het toegepaste baksteenformaat is ca. 27,5/28
x 14 x 6 cm; 10-lagen = 77,5 cm. Ook hier komen weer veel incomplete
stenen voor. Hoewel enkele lagen duidelijk meer strekken hebben,
overheersen de lagen met hoofdzakelijk koppen en is zeker geen sprake
van een afwisseling van koppen- en strekkenlagen of een duidelijk
metselverband. Wel is de linker beëindiging aan de tuinzijde duidelijk
herkenbaar als een gevelhoek met een rechte bouwnaad regelmatig
toegepaste klezoren in het hoekverband. Aan de steegzijde is ter plaatse
van de aansluiting van de zones 2 en 3 een ca. 34 cm brede uitmetseling
aanwezig. Deze loopt niet tot bovenaan door, maar eindigt met een sterk
verstoorde zone. De bovenrand heeft hier een ander (meer verweerd)
karakter. Dit lijkt er op te wijzen dat een lage aanbouw tegen de muur
heeft gestaan. Op de rechter zijde (west) van de uitmetseling loopt de ook
aan de tuinzijde herkenbare bouwnaad. Daarmee vormt de uitmetseling
waarschijnlijk wel het restant van een omhoekende (west)gevel, maar is
dit deel wel fors hersteld.
De muur van zone 2 sluit koud aan op de gevelhoek aan de westzijde van
zone 3.

Detail van een aan de tuinzijde herkenbare dichtzetting met een breedte van slechts ca. 30
cm. De tuinzijde van zone 2 heeft het karakter van een buitenmuur.
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Rechte bouwnaad tussen de zones 2 (links) en 3, waarbij zone drie een duidelijke, in
verband gemetselde gevelhoek heeft, wederom met klezoren (pijl).
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Dezelfde naad (rechter stippellijn) aan de steegzijde, met een restant van een
omhoekende (noord)gevel (tussen lijnen).

Aan de zuidzijde is ook een bouwnaad herkenbaar, maar deze is zowel aan
de tuinzijde als aan de steegzijde erg onregelmatig. Hier valt niet goed te
bepalen welke zijde van de bouwnaad het eerst tot stand kwam. Op basis
van de verspringing in de naad aan de steegzijde lijkt het waarschijnlijker
dat het metselwerk van zone 4 tegen (en over) het metselwerk van zone 3
werd gemetseld.

Aan de tuinzijde gaat de bouwnaad tussen de zones 3 (links) en vier schuil achter de
begroeiing.

Detail van de bovenzijde van deze bouwnaad.
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3.3.4

Zuidelijk deel (zone 4)

Het meest zuidelijke deel heeft metselwerk van ca. 28,5 x 14 x 6,5 cm; 10lagen = 77 cm. Wederom betreft het veel incomplete stenen. Bij dit
muurgedeelte is niet, zoals bij de overige delen, een duidelijke binnen- en
buitenzijde herkenbaar. Dit zou erop kunnen wijzen dat dit muurgedeelte
primair tot stand kwam als tuinmuur/erfafscheiding. De naar de steegzijde
uitgemetselde zuidelijke beëindiging heeft hetzelfde karakter als de
muurvlakken van zone 4. Wel zijn voegen hier veel regelmatiger en
nagenoeg platvol uitgevoerd. Aan de bovenzijde is hier ook baksteen van
ca. 24 x 10,5/11 x 4 cm toegepast. Daarboven zijn echter weer grotere
bakstenen aanwezig.
De huidige toegang tot de tuin van Veerpoortstraat 22 is zeer recent.

Naad tussen de zones 3 (rechts) en 4 aan de steegzijde. Waarschijnlijk werd het linker deel
toegevoegd met primair de functie van een tuinmuur.
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3.4

BOUWHISTORISCHE ONTWIKKELING VAN DE MUUR

Een belangrijke vraag van Gestichten Doesburg was, of deze muur een
restant vorm van het Weduwenhuis dat eerder als fraterhuis diende.
Zonder zeer uitputtend archiefonderzoek, waarbij de exacte
gebruiksgeschiedenis van het terrein volledig kan worden achterhaald valt
dit niet met volledige zekerheid te bepalen. Er zijn echter sterke
aanwijzingen dat in ieder geval het noordelijke deel van de muur heeft
behoort tot het fraterhuis. De hier aanwezige forse, in wildverband
gemetselde bakstenen met een lengte tot 30 cm en een 10-lagenmaat tot
83,5 cm wijzen op een datering die waarschijnlijk in de veertiende eeuw
ligt. Daarbij bevond dit oudste gebouw zich ten oosten en waarschijnlijk
nog ten noorden van het huidige noordelijke muurgedeelte.

Gemetselde post aan de zuidzijde van zone 4, met ter plaatse van de pijl ook dunnere
stenen.

De archivalisch bekende, in 1441 gewijde huiskapel van de fraters kan niet
aan de huidige muurrestanten worden gekoppeld. Het meest noordelijke
deel wijst op een substantieel stenen bouwwerk, maar de opbouw met
een anderhalfsteens dikke gevel was vrij gebruikelijk en wijst niet op een
bijzondere functie of constructieve opbouw. Daar komt bij dat dit
muurgedeelte op basis van de aangetroffen bakstenen vroeger moet
worden gedateerd dan de stichting van de huiskapel.
Van de twee middelste muurdelen (hiervoor zone 2 en 3 genoemd) valt de
oorsprong moeilijker te bepalen. De toegepaste bakstenen passen bij een
datering in de late veertiende- of vroege vijftiende eeuw, maar er is sprake
van veel incomplete stenen. Dit wijs meestal op hergebruik en daarmee
geeft een datering van de baksteen hooguit een vroegst mogelijke
datering, maar is elk moment daarna in theorie mogelijk. Op basis van de
toegepaste grove kalkmortel en het karakter van de muur kan een
datering in de laatste twee eeuwen waarschijnlijk worden uitgesloten.
Bovendien hebben ook deze delen een duidelijke binnen- en buitenzijde,
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terwijl uit de kadastrale gegevens blijkt dat vanaf de vroege negentiende
eeuw geen (structurele) bebouwing meer op de muur heeft aangesloten.
Mogelijk is zone 3 nog tot stand gekomen ten tijde van het gebruik door
de fraters en betreft zone 2 een uitbreiding in twee fasen van het oudste
gebouw in zuidelijke richting totdat deze bouwdelen met elkaar waren
verbonden.
Deze muurdelen zouden qua datering kunnen passen bij de in 1441 gewijde
huiskapel. Maar het betreft vrij kleine uitbreidingen die dusdanig slordig
zijn uitgevoerd dat dit niet past bij een dergelijke belangrijke functie.
Waarschijnlijk kort nadat Stadscommandant Luitenant-kolonel Willem de
Vaynes van Brakell het perceel in bezit kreeg werd het vroegere fraterhuis
al gesloopt en in ieder geval in 1832 is dit niet meer aanwezig.
Het meest zuidelijk deel van de muur heeft ook een met de aangrenzende
delen overeenkomstig baksteenformaat, maar hier kwam de muur
mogelijk primair als erfafscheiding tot stand. Daarmee kan dit
muurgedeelte ook aanzienlijk jonger zijn.

3.5

perceelgrens die sinds de veertiende eeuw ongewijzigd bleef en daarmee
tot de vroegste stedelijke structuren behoort. Hierin ligt belangrijke
situeringswaarde. Bijzonder hierbij is dat het een fors pand betrof dat, in
tegenstelling tot de overige bebouwing, niet aan de straat was gebouwd.
Hoewel ten dele behoorlijk verstoord zijn toch ook substantiële delen van
oorspronkelijk als gevels ontstane muurdelen met hierin de nodige
bouwsporen bewaard gebleven. Vanwege de aan deze delen afleesbare
ouderdom en historische ontwikkeling hebben deze delen hoge
bouwhistorische waarde.
Cultuurhistorische waarde is gelegen in de bijzondere functie van het
complex, waarvan de muurdelen restanten vormen. Zo bood dit op het
binnenterrein gesitueerde pand in het tweede kwart van de vijftiende
eeuw onderdak aan de oorspronkelijk uit Zwolle afkomstige fraters. Hierna
bood het pand onderdak aan arme vrouwen en vervolgens, tot de sloop in
de vroege negentiende eeuw, aan weduwen. Het aan de Veerpoortstraat
gesitueerde Saterspoortje bood toegang tot het complex, zodat hier,
hoewel niet direct herkenbaar door de gescheiden ligging, sprake is van
een waardevol ensemble.

CULTUURHISTORISCHE WAARDE

Hoewel thans nog de nodige ‘puzzelstukjes’ ontbreken om een volledige
duiding van de onderzochte muur mogelijk te maken zijn een hoge
ouderdom en een ontstaan vanuit de hier aanwezige bebouwing op basis
van de bouwhistorische kenmerken zeker.
Daarmee vertelt deze muur nog altijd het verhaal van het oorspronkelijke
gebruik van dit gebied. De situering van de muur markeert een
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3.6

OPMETING
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4
4.1

BOUWKUNDIGE CONDITIE EN HERSTEL

vooral reparaties aan de bovenrand en beperkte reparaties aan
voegwerken, hoofdzakelijk bij de zuidelijke helft van de muur.
Waarschijnlijk zijn ook enkele stenen vervangen. Het resultaat is een muur
die goed zijn historische karakter heeft behouden en nauwelijks echte
gebreken vertoont. Belangrijkste ‘gebrek’ zijn de soms behoorlijk
uitgesleten voegen, vooral in de noordelijke helft van de muur. Slechts een
enkele steen heeft schade aan het oppervlak, maar dit is het gevolg van de
terughoudende restauratieaanpak en vormt geen risico voor de stabiliteit
van het omliggende metselwerk.

BOUWKUNDIGE STAAT

De conditie van de muur is behoorlijk wisselend. Dit heeft deels te maken
met sterk wisselende karakter van de verschillende delen, maar is deels
ook het gevolg van partiële herstelwerkzaamheden.
Hoewel het metselwerk op de aansluitingen tussen de verschillende
muurvelden (zones) iets wisselt lijkt in algemene zin sprake van een
stabiele constructieve situatie en is nauwelijks sprake van scheefstand.
Het merendeel van de huidige tuinmuur lijkt als gevel(s) tot stand te zijn
gekomen en zal, ondanks de wat slordige uitvoering van het opgaande
werk, een redelijke mate van fundering hebben. Zeker bij het meest
noordelijke deel wijzen de laag geplaatste nissen er op dat het
terreinniveau aanzienlijk werd verhoogd. Dit deel zal dan ook diep
gefundeerd zijn. Daar komt bij dat de hoogte van de muur (maximaal ca. 2
meter) in relatie tot de aanzienlijke dikte (28 tot 50 cm) op zichzelf al voor
de nodige stabiliteit zorgt.
De conditie van het muurwerk wisselt sterk. Aan de tuinzijde heeft vrij
recent nog zeer terughouden herstelwerk plaats gevonden. Het betreft
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De steegzijde van de muur heeft een volledig ander beeld dan de tuinzijde
van de muur. Dit komt voor een belangrijk deel voort uit het feit dat het
grootste deel van de muur als gevel van een gebouw is ontstaan, waarbij
deze zijde als binnenzijde werd gepleisterd en daarom als ‘vuilwerk’
minder zorgvuldig werd uitgevoerd. Dit geldt in het bijzonder voor enkele
dichtzettingen die aan deze zijde min-of-meer los binnen de eerdere
openingen lijken te zijn gestapeld, terwijl deze aan de tuinzijde, in ieder
geval deels, in verband met het omliggende werk werden uitgevoerd. Met
name de vele incomplete stenen maakten het realiseren van een goed
metselverband moeilijk en dit komt de stabiliteit van het metselwerk niet
ten goede. Een andere reden voor het volledig andere beeld zijn de vele
mortelresten op deze zijde van de muur. Het betreft vooral eerdere
binnenafwerkingen, die in de huidige buitensituatie geleidelijk verder
vervallen. Algemeen komen slechts enkele kleinere scheuren voor maar is
wel een aanzienlijk deel van de voegen (ca. 50%) zeer diep uitgesleten. Dit
heeft tot gevolg dat meer vocht in het muurvlak zal dringen en op termijn
stenen los zullen komen te liggen.
Aanwezige pleisterwerken verkeren in een slechte conditie, maar hebben
wel degelijk een functie. In de eerste plaats schermen deze het

achterliggende metselwerk af tegen directe vochtindringing en voorkomt
het pleisterwerk een snelle aantasting van het achterliggende voegwerk.
Anderzijds geven deze delen ook in hoge mate ‘karakter’ aan de muur.
Vooral aan de bovenzijde van de muur is de hechting van enkele stenen
minder. De eerdere reparaties hebben vanaf de tuinzijde plaats gevonden,
waardoor aan de steegzijde waarschijnlijk enkele losse delen zijn blijven
bestaan. Dit heeft ook tot gevolg dat de eerder aangebrachte gepleisterde
afdekking mogelijk eerder zal scheuren en daardoor zijn werking zal
verliezen.

Naast genoemde gebreken kent de muur de nodige ‘cosmetische schade’.
Deze is het gevolg van de intensieve gebruiksgeschiedenis in combinatie
met de soms nogal slordig uitgevoerde aanpassingen. Het is echter de
vraag of dit wel als ‘schade’ moet worden beschouwd of niet meer juist
karakteristiek is, zolang deze ‘onvolkomenheden’ geen bedreiging vormen
voor het voortbestaan van de muur.

Verspreid komen enkele sterk verweerde of teruggesleten stenen voor.
Dit proces zal doorzetten en steeds diepere openingen in het muurvlak
veroorzaken. Het is daarom van belang de plaatselijk sterker aangetaste
stenen te vervangen. Dit zal naar verwachting hooguit een twintigtal
stenen betreffen, waaronder één steen boven het rechter kaarsnisje.
Tegen het muurwerk komt op veel plaatsen begroeiing voor. Het betreft
aan de steegzijde vrijwel uitsluitend de niet beschermde
Muurleeuwenbek. Deze wortelt in bestaande openingen en veroorzaakt
geen noemenswaardige schade aan het muurwerk. Op enkele plaatsen
komt Hedera voor tegen de onderste delen van de muur. Hoewel deze
klimplant zich aanvankelijk betrekkelijk oppervlakkig hecht aan het
muuroppervlak, kunnen eenmaal door een muur gegroeide zwaardere
stengels de muur wel ontzetten.
Aan de tuinzijde komt de Muurleeuwenbek ook voor, maar in iets mindere
mate. Bij de zuidelijke helft van de muur zijn hekken van betongaas langs
de muur geplaatst, waarlangs klimplanten worden geleid. Deze begroeiing
vormt geen bedreiging voor de muur.
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Zone 1 ter hoogte van de twee kaarsnissen. De linker boogsteen van de rechter nis is sterk
teruggesleten, evenals een steen links boven de linker nis. Weggevallen voegen tekenen
zich donker af. Met name bij de bovenrand is de hechting van enkele stenen onvoldoende.
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Dichtzetting van de brede nis met schuine dagkanten. Door het ontbreken van een goed
verband is de dichtzetting wat minder stabiel. Veel voegen zijn hier weggevallen. Aan de
bovenzijde veel Muurleeuwenbek.

Overgang van zone 1 (rechts) op zone 2. Met name op de hoek zijn enkele stenen
beschadigd. Bij de bovenrand is de hechting van enkele stenen onvoldoende.

Behalve enkele voegen aan de bovenrand en een enkele beschadigde steen aan de rechter
zijde komt aan dit vlak (noordelijke helft zone 2) geen ernstige schade voor.
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Op de overgang tussen zone 2 (rechts) komen vooral bij de afgehakte bovenzijde van de
uitspringende penant losse delen voor. Geheel links een uitgesleten steen en midden
boven weggevallen voegen.
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Rechter zijde van zone 4, waar zeer beperkte delen van voegen volledig zijn weggevallen.
Aan de bovenzijde zijn links enkele stenen ingeboet, wat duidelijk herkenbaar is aan de
lichtere mortel.

4.2

AANPAK HERSTEL

Voordat men tot herstel overgaat is het goed om te bedenken wat men
daar mee wil bereiken. In het geval een muur deel uitmaakt van een
gebouw heeft deze primair een beschermende en waterwerende functie.
In dit geval vormt de muur uitsluitend de afbakening tussen de percelen.
Wel omvat de muur belangrijke cultuurhistorische waarden, die met het
behoud van de muur ook voor de toekomst bewaard kunnen blijven. Voor
een deel ligt de waarde in de fysieke aanwezigheid van de muur. Voor een
groot deel echter vormen het historische materiaal en de aan de muur
afleesbare bouwsporen de belangrijkste (bouw)historische waarden. Dit
zijn kwetsbare waarden die bij herstel in het geding komen. Op basis
daarvan zijn voor herstel, op volgorde van prioriteit, de volgende
uitgangspunten te formuleren:


Instandhouding van de muur



Behoud van materiaal en bouwsporen



Instandhouding van het historische beeld

Dit vereist een zeer zorgvuldige, terughoudende aanpak, mede omdat
uitgangspunten deels in strijd met elkaar kunnen zijn. Zo zullen
herstelwerkzaamheden ter voorkoming van verval weliswaar bijdragen
aan de instandhouding van de muur, maar ten koste gaan van historisch
materiaal en mogelijk ook tot een aantasting van het historische beeld
leiden.
Muurdam aan de linker zijde van zone 4, met rechts boven een sterk teruggesleten steen.
Rechts van de muurdam aan de bovenzijde deels weggevallen voegen.

Uit voorgaande bouwkundige opname blijkt dat de muur constructief
voldoende stabiel blijkt te zijn. Constructief ingrijpen is daarmee niet
nodig. Ingrepen kunnen daarom gericht zijn op het tegengaan van
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(verder) verval. De aanpak die recent door de eigenaren van het pand
Veerpoortstraat 22 werd gekozen voor de zuidzijde van de aan hun tuin
grenzende muur kan hiervoor tot voorbeeld dienen. Naast zeer beperkt
herstel aan de bovenrand van de muur en op beperkte schaal aanvullen
van weggevallen voegen werd een afdekking van kalk(tras)mortel op de
bovenzijde van de muur toegepast.
De voorgestelde aanpak is moeilijk in een ‘plan’ te vatten. Beter is een
samenwerking met een kundige restauratiemetselaar, die op basis van
daadwerkelijke schade ter plaatse bepaalt waar herstel plaats dient te
vinden. Daarbij zijn uiteraard wel aanwijzingen te bepalen.

4.2.1

Aanwijzingen voor herstel

Verweerde voegen worden gehandhaafd, maar volledig weggevallen
voegen dienen weer te worden teruggebracht om inwatering tegen te
gaan. Deze nieuwe voegen bij voorkeur iets verdiept leggen en qua kleur
en structuur afstemmen op het omliggende (verweerde) werk. Hiervoor
een op de vrij zachte baksteen afgestemde, goed op kleur gebrachte
kalkmortel toepassen. Voorafgaand aan de werkzaamheden dient middels
enkele proeven (na voldoende droging) de juiste kleur en structuur te
worden bepaald.
Alleen sterk teruggesleten stenen vervangen. Deze voorzichtig
verwijderen, zonder daarbij schade aan omliggende stenen te
veroorzaken. De verwijderde stenen vervangen door hergebruikte stenen
van overeenkomstige afmetingen, kleur en structuur. Daarbij moet er wel
rekening mee worden gehouden, dat op de verschillende locaties
enigszins verschillende baksteenformaten voorkomen en ook binnen
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muurvelden kunnen formaten nog wat wisselen. Per herstellocatie zal
daarom een afstemming plaats moeten vinden. Gezien het zeer beperkte
aantal benodigde stenen zal een restauratiebedrijf dit waarschijnlijk
zonder al te grote problemen kunnen verzorgen.
Op enkele plaatsen is de hechting van beperkte delen van het muurwerk
wat minder. Dit betreft hoofdzakelijk eerdere dichtzettingen, de
teruggehakte bovenzijde van de uitmetseling tussen zone 2 en 3 en de
bovenrand van de muur. Zeker voor de in het muurvlak gelegen delen
bestaat weinig risico op uitvallen en kan middels het aanbrengen van
omliggende voegen al een grote verbetering worden bereikt. Slechts een
enkele volledig losliggende steen zou dan opnieuw ingemetseld moeten
worden. De bovenrand is iets kwetsbaarder. Hier bij voorkeur losse delen
zoveel mogelijk vol- en zat met een afgestemde mortel op kalkbasis
herstellen met uitkomende stenen. Na eventueel herstel dient ook de
eerder aangebrachte afsmering op de bovenzijde van de muur aangeheeld
te worden.
Hoewel het verleidelijk is om aanwezige dichtzettingen te verwijderen en
daarmee deze sporen meer zichtbaar te maken, komt dit het behoud van
de muur niet ten goede. Het openen van nissen heeft tot gevolg dat
kwetsbare liggende vlakken ontstaan. Daarbij dragen de reeds lang
aanwezige vullingen ook bij aan de stabiliteit van de muur. Wel zouden de
sporen iets meer geaccentueerd kunnen worden. Bij de meeste
dichtzettingen zijn omliggende voegen weggevallen. Door deze voegen bij
herstel iets dieper te leggen zullen de sporen enigszins worden
geaccentueerd.
Om de aanwezige sporen ook voor een breder publiek herkenbaar te
maken zou, in het bijzonder voor de twee kaarsnissen en de brede

dichtgezette nis met schuine dagkanten in het noordelijke muurgedeelte
een informatiepaneel bij de muur geplaatst kunnen worden. Hierop zou
dan tevens algemene informatie over de historie van deze muur
weergegeven kunnen worden.

Bij recente herstelwerkzaamheden aan de tuinzijde werd een behoorlijk teruggesleten
steen niet vervangen omdat deze (nog) geen risico vormde voor het omliggende werk.

Door alleen de geheel weggevallen voegen te herstellen bleef aan de tuinzijde het
historische karakter van de oude gevel behouden.

Herstelde voegen en ingeboete stenen tekenen zich lichter af. Het toont het belang van
een goede afstemming van toe te passen stenen en voegmortel.
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Detail van de waterwerende afsmering op de bovenzijde van de muur.
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5
5.1

5.2

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

CONCLUSIES

De onderzochte muur vormt een tastbare herinnering aan het tot in de
vroege negentiende eeuw op deze plaats gesitueerde pand. Dit diende in
het tweede kwart van de vijftiende eeuw als fraterhuis en heeft daarna tot
in de vroege negentiende eeuw onderdak geboden aan arme vrouwen en
later weduwen. De muur heeft een ouderdom die waarschijnlijk voor het
oudste (noordelijke) deel in de veertiende eeuw ligt. De aansluitende
delen zijn door toepassing van hergebruikt materiaal minder goed te
dateren, maar ook hier is een datering in de vijftiende eeuw goed mogelijk.
Vanwege zowel de situering als de historische opzet en materialen heeft
de muur cultuurhistorische waarde.
Hoewel de muur de nodige sporen draagt van gebruik en aanpassingen in
het verleden verkeert de muur nog altijd in een redelijke conditie en is de
muur voldoende stabiel. Uit te voeren herstelwerkzaamheden dienen dan
ook primair te zijn gericht op het op terughoudende wijze voorkomen van
verder verval. Alleen daarmee kan ook het behoud van historisch materiaal
en bouwsporen voor de toekomst worden gewaarborgd.
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AANBEVELINGEN

Bij gelegenheid zou een nader onderzoek naar de funderingen van de
muur en hierop mogelijk nog aansluitende funderingen vanuit historisch
oogpunt meerwaarde kunnen hebben. Daarmee zouden vermeende
gevelhoeken kunnen worden aangetoond en zou meer informatie
verkregen kunnen worden over de opzet en afmetingen van het
historische bouwwerk, waarvan de onderzochte muur deel uit heeft
gemaakt.
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