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1. Inleiding 
1.1 Algemeen 
Aanleiding voor het onderzoek van deze gebouwen zijn twee studieopdrachten, 
ten behoeve van het 5e en 6e trimester van de opleiding Bouwhistorie, 
Restauratie en Monumentenzorg aan de Hogeschool te Utrecht. Daarnaast 
hebben de eigenaar (Stichting Het Burger Weeshuis Harderwijk), de huurders van 
de panden en de gemeente Harderwijk ook interesse getoond in de uitkomsten 
van dit onderzoek. Mede voor hen als doelgroep is dit rapport opgesteld.  
 
De 5e studieopdracht betreft een bouwhistorische opname van het 
rijksmonument Klooster 15 tot en met Klooster 19. Het onderzoek was gericht op 
het verkrijgen van inzicht in de bouwgeschiedenis, de waarde van de 
bouwmassa’s, constructies en de interieurs. Alle werkzaamheden zijn verricht 
conform de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek 2009. Tijdens het 
bouwhistorisch onderzoek is dendrochronologisch onderzoek verricht in de 
gebouwen Klooster 17/17a, Klooster 19 en Academiestraat 14. De resultaten van 
het dendrochronologisch onderzoek van het eerder onderzochte gebouw aan de 
Academiestraat 14 (Halverstad 2014) zijn eveneens in dit rapport verwerkt.  
 
Ten behoeve van de 6e studieopdracht is een hoofdstuk in dit rapport 
opgenomen over de ontstaansgeschiedenis van het Sint-Catharinaklooster. Dit 
hoofdstuk behandelt, naast de ontstaansgeschiedenis, de groei en ontwikkeling 
van het Sint-Catharinaklooster. Verder komen de begrenzingen van het 
voormalige kloosterterrein en de vroegere toegangen tot het kloosterterrein aan 
bod. Ook is een reconstructie gemaakt van de vroegere indeling van het terrein 
tijdens de kloosterperiode. Tenslotte is het rondboogfries in de achtergevel van 
Klooster 17/17a nader onderzocht. Hiervan is een opmetingstekening gemaakt. 
 
Naast het veldonderzoek is literatuur- en archiefonderzoek verricht. Het 
archiefonderzoek was in hoofdzaak gericht op bouwtekeningen, kadastrale- en 
historische kaarten en oude foto’s. De bewoningsgeschiedenis van de gebouwen 
was reeds uitgezocht door Tiemen Goossens, werkzaam bij het Streekarchivariaat 

Noordwest-Veluwe. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de bouwsporen en 
daarmee is de ontwikkelingsgeschiedenis in beeld gebracht. 
 
Het onderzoek kende enkele beperkingen. Zo zijn de zuidgevel van Klooster 19 en 
de noordgevel van Klooster 17 en 17a op de begane grond bepleisterd waardoor 
onderzoek naar metselverbanden, toegepaste baksteenformaten en aanwezige 
bouwsporen, op deze plaatsen, niet mogelijk was. Bovendien bevindt zich tegen 
de noordgevel van Klooster 19 een eenlaagse aanbouw waardoor dit deel van de 
gevel niet onderzocht kon worden. Verder waren in het interieur van Klooster 15 
tot en met 19 de muren en, ten dele, de balkenconstructies aan het zicht 
onttrokken door respectievelijk voorzetwanden en verlaagde plafonds.                                                    
 
De rapportage bestaat uit acht hoofdstukken. Na een kort overzicht van het 
eerder uitgevoerde archeologisch- en bouwhistorisch onderzoek binnen het 
kloosterterrein en in de directe omgeving, volgt een samenvatting van de 
bevindingen in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 bevat de objectgegevens. Hoofdstuk 4 
behandelt de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van het Sint-
Catharinaklooster. In hoofdstuk 5 wordt de bouwgeschiedenis en 
gebruiksgeschiedenis van de gebouwen beschreven. Hoofdstuk 6 bevat de 
beschrijvingen van het exterieur, interieur en bijzondere elementen. Een 
opmeting en interpretatie van het genoemde rondboogfries wordt uitgewerkt in 
hoofdstuk 7. In hoofdstuk 8 tenslotte volgt de waardestelling. Na de bronnen en 
literatuuropgave zijn in dit rapport nog 8 bijlagen opgenomen. 
 
Mijn dank gaat uit naar de eigenaar, Stichting Het Burger Weeshuis Harderwijk, 
en de huidige huurders die hebben gezorgd voor de toegankelijkheid van de 
panden. Ook wil ik Ronald Stenvert bedanken voor zijn adviezen tijdens het 
onderzoek. Verder ben ik Tiemen Goossens dank verschuldigd voor het 
aanleveren van informatie over de gebouwen uit het Streekarchivariaat 
Noordwest-Veluwe en het Gelders Archief.  
 
Drs. Rachel Halverstad  
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1.2 Vooronderzoek 
 
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van eerder uitgevoerd archeologisch- 
en bouwhistorisch onderzoek binnen het voormalige kloosterterrein en in de 
directe omgeving daarvan. 
 
Vooronderzoek binnen het voormalige kloosterterrein 
Klooster 2-41 (nummer 7 op afb. 4) 
Uit bouwhistorisch onderzoek is gebleken dat het complex Klooster 2-4 
waarschijnlijk uit meerdere gebouwen bestond. Na de stadsbrand van 1503 zijn 
zij samengevoegd tot één gebouw. In de noordoostgevel valt uit sporen van 
spitsboogvensters af te leiden dat deze gevel waarschijnlijk als buitengevel van 
een kapel heeft gefunctioneerd (afb. 2). Deze gevel met spitsboogvensters 
dateert vermoedelijk van vóór de stadsbrand omdat een balklaag uit 1503 
(dendrochronologische datering) vóór de tracering loopt.2 Uit sporen van een 
eerdere balklaag boven de spitsboogvensters is af te leiden dat deze ruimte een 
hoogte van meer dan 5 meter heeft gehad. 
 
Smeepoortenbrink 383 (nummer 8 op afb. 4) 
Uit bouwhistorisch onderzoek is onder andere gebleken dat de huidige kern van 
het pand in de loop van de 17e eeuw tot stand is gekomen. Ouder muurwerk kan 
echter bewaard zijn gebleven achter de gepleisterde afwerking op de muren.  
In het pand is de Paradijspoort opgenomen die een verbinding tussen het 
voormalige Sint-Catharinaklooster en de Smeepoortenbrink vormt. De eerste 
vermelding van de Paradijspoort dateert van na de opheffing van het klooster 
omstreeks 1580. 
 

                                                 
1 Rokus Visser 2006 en van Löben Sels, Vrijkotte en Wolfkamp 2005. Tijdens funderingsonderzoek zijn meerdere 
vloerniveaus, een (water)kelder en archeologisch vondstmateriaal aangetroffen. Onder het vondstmateriaal 
bevinden zich aardewerkfragmenten, fragmenten monniken- en nonnenpannen en een paneel met geschilderde 
bijbeltekst. Het rapport van Rokus Visser bevat opmetingstekeningen en foto’s van bodemprofielen en vondsten.  
2 Van Löben Sels, Vrijkotte en Wolfkamp 2005, p. 31. 
3 Emmens 2012. 

 
Afb. 2. Spitsboogvensters in de noordoostgevel van Klooster 2-4. Bron: Rokus 
Visser 2006. 
 
Academiestraat 144 (nummer 4 op afb. 4) 
Uit het, in 2014 uitgevoerde, bouwhistorisch onderzoek is gebleken dat het 
gebouw van oorsprong zeer waarschijnlijk gefunctioneerd heeft als hoofdgebouw 
van de zusters, waar de zusters sliepen en aten. Vermoed werd dat het gebouw 
uit het eerste kwart van de 16e eeuw dateert.  
 
Inmiddels is uit dendrochronologisch onderzoek (februari 2015) gebleken dat het 
gehele casco vlak na 1464 (d)5 is ontstaan. Verder kan uit een schriftelijke bron 
uit 1464 worden opgemaakt dat de locatie Academiestraat 14 in 1464 al door de 
zusters werd bewoond.  

                                                 
4 Halverstad 2014. 
5 Dendrochronologische datering. Bijlage 2 bevat de resultaten van het dendrochronologisch onderzoek. 
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Kloosterplein6 (nummer 12 op afb. 4) 
Direct ten westen van Klooster 15 zijn, in een opgravingsput van 2,5 x 2,5 meter, 
een paalkuil met intacte houten paal en een kuil gevonden. De kuil dateert op 
grond van het aardewerk uit de 15e of 16e eeuw en is waarschijnlijk gebruikt bij 
het uitoefenen van een ambacht. 
 
Vooronderzoek in de directe omgeving van het voormalige kloosterterrein 
Donkerstraat 347  
Bij een bouwhistorische inventarisatie is in het middeleeuwse pand Donkerstraat 
34, gelegen op de hoek van de Donkerstraat en de Academiestraat, vastgesteld 
dat de Academiestraat ten koste van dat pand verbreed is. Dit betekent dat de 
toegang naar het Sint-Catharinaklooster, destijds Catharinasteeg genaamd, 
tamelijk smal geweest moet zijn. 
 
Academiestraat 38 (nummer 10 op afb. 4) 
Tijdens een archeologisch onderzoek zijn een aantal resten aangetroffen die met 
grote waarschijnlijkheid in verband met het Minderbroederklooster gebracht 
kunnen worden. Het betreffen een (deels) bakstenen spieker voor opslag, een 
ambachtskuil voor het roten van hennep of hop en mogelijke gebiedsscheidingen 
(percelering in de vorm van greppels). Een diep aangelegde greppel, evenwijdig 
aan de Academiestraat, staat mogelijk in verband met de zuidelijke begrenzing 
van het oudste klooster van Harderwijk. 
 
Hoek Doelenstraat met de Academiestraat9 (nummer 11 op afb. 4) 
Bij archeologisch onderzoek zijn onder de huidige muur van het Hortuspark, op 
de hoek van de Doelenstraat met de Academiestraat, resten van een oudere 
muur en een greppel (meer dan 2 meter breed en ruim 1 meter diep) 

                                                 
6 Schabbink 2012. ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 43112. 
7 Penders 1995, p. 139. 
8 Schabbink 2012. ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 34120. 
9 Schabbink 2012. ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 43112. 

aangetroffen. Zij vormden waarschijnlijk de oude begrenzingen van het 
Minderbroederklooster.  
 
 
2. Samenvattingen 
 
Rijksmonument 
De gebouwen Klooster 15 tot en met 19 zijn sinds 1971 beschermd als 
rijksmonument. Samen met het gebouw Academiestraat 14 zijn zij ingeschreven 
in het monumentenregister onder het nummer 20205.  
 
De redengevende beschrijving van deze monumenten luidt: ‘Ten noorden der 
kerk: bakstenen gebouw (XVI A ?) onder hoog zadeldak tussen puntgevels, die ten 
dele hun ezelsrugafdekkingen bewaard hebben. Ontlastingsbogen boven de 
vensters. Rechts een lager gedeelte, haaks op de Academiestraat. Gedenksteen 
bestaande uit een wapensteen en een steen met Latijnse inscriptie herinnerend 
aan een gift van de baron van Broeckhuizen aan de academie, gedaan in het jaar 
1739. Evenwijdig aan de Academiestraat ten noord-oosten van de kerk een 
vleugel (XVI ?) met gepleisterde gevels en zadeldak tussen puntgevels. Aan de 
Academiestraat een deuromlijsting met pilasters, bovenlicht en hoofdgestel, 
waarvoor stoep met balusterhek XVIII. Jaartalankers: 1754.’ 
 
2.1 Samenvatting bouwgeschiedenis 
Van het onderzochte gebouwencomplex Klooster 15 tot en met Klooster 19 
hebben de gebouwen Klooster 17/17a en Klooster 19 onderdeel uitgemaakt van 
het voormalige Sint-Catharinaklooster dat al in 1439 bestond. Dit klooster is 
gesticht door de zusters tertiarissen in het zuiden van Harderwijk binnen de 
stadsuitleg van 1315. Zij leefden volgens de regels van de derde orde van Sint 
Franciscus. Zij werden ook wel de zusters van het Gemene Leven genoemd. De 
zusters leefden in gemeenschap van goederen maar legden geen kloostergelofte 
af.  
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Het is aannemelijk dat Klooster 17/17a en mogelijk ook Klooster 19 tijdens de 
kloosterperiode gefunctioneerd hebben als gasthuis van het klooster. Misschien 
heeft Klooster 19 tijdens een deel van de kloosterperiode dienst gedaan als 
patershuis.  
Het gebouwencomplex Klooster 15 tot en met 19 is in de Late Middeleeuwen 
ontstaan als een 15e eeuws diepe huis (Klooster 19) dat in de 15e eeuw werd 
uitgebreid met een achterhuis (Klooster 17/17a).  
 
Het rondboogfries in de noordgevel was zichtbaar vanaf de stadszijde en 
bovendien zichtbaar vanaf de vermoedelijke toegang tot het kloosterterrein aan 
de noordzijde. Deze toegang was waarschijnlijk gelokaliseerd tussen de huidige 
locatie Donkerstraat 28 en de locatie van Klooster 15. Een overblijfsel van een 
muurtje met steunberen op het erf van Klooster 15 vormt mogelijk een 
begrenzing van dit steegje. Andere mogelijke toegangen tot het kloosterterrein, 
tijdens de kloosterperiode, zijn de Paradijspoort aan de westzijde en de toegang 
aan de oostzijde tussen Klooster 19 en het voormalige hoofdgebouw van de 
zusters aan de Academiestraat 14.  
 
In het begin van de 16e eeuw werd eerst Klooster 19 en vervolgens Klooster 
17/17a met een verdieping verhoogd. Bij de verbouwing van Klooster 17/17a is 
de kapconstructie van het eerdere eenlaagse gebouw grotendeels hergebruikt. 
Uit de bouwsporen is gebleken dat de zolder van het vroegere eenlaagse gebouw 
zeer waarschijnlijk een woonfunctie heeft gehad. Gezien de gebruiksfunctie als 
gasthuis waarbij mensen werden opgevangen is dit niet vreemd.  
 
De zuidgevel van Klooster 19 heeft op de eerste verdieping enkele dichtgezette 
smalle hoge rondboogvensters. Aan de noordzijde van het oorspronkelijke diepe 
huis is tussen Klooster 19 en het naastgelegen dwarshuis (Academiestraat 12) 
een osendrop. Hier is op de eerste verdieping in de noordgevel van Klooster 19 
een dichtgezette gevelopening. 
 

De gevels van Klooster 15 tot en met 19 zijn gemetseld in staand- en 
kruisverband waarbij op de hoeken klezoren in de koppenlagen zijn toegepast 
(zuidgevel Klooster 17 en 19, oostgevel Klooster 17 en noordgevel Klooster 
17/17a). De noordgevel van Klooster 19 is op de locatie van de osendrop, zowel 
op de begane grond als op de eerste verdieping, gemetseld in patijtsverband. De 
oostgevel van Klooster 19 is vervangen, vermoedelijk in de 19e eeuw, waarbij 
klezoren in de strekkenlagen zijn toegepast.  
 
Het voormalige hoofdgebouw van de zusters (Academiestraat 14), aan de 
zuidzijde van Klooster 19, dateert volgens het uitgevoerde dendrochronologisch 
onderzoek uit de periode vlak na 1464 (d). Uit een schriftelijke bron uit 1464 
blijkt echter dat de locatie Academiestraat 14 in 1464 al door de zusters werd 
bewoond.  
 
De zusters volgden de mis op de eerste verdieping van de dubbelkapel, gelegen 
aan de zuidzijde van het voormalige hoofdgebouw van de zusters. Op de eerste 
verdieping is in de noordgevel van de Sint-Catharinakapel nog de dichtgezette 
ingang op de eerste verdieping herkenbaar. De inwoners van de stad volgden de 
mis in de benedenkapel. Deze kapel is, volgens een opschrift boven de 
toegangsdeur in 1502 gebouwd, een jaar voor de grote stadsbrand in Harderwijk. 
Het is bekend dat het klooster in 1480 al een kapel had. Zeer waarschijnlijk heeft 
deze zich op de locatie van het huidige Klooster 2 bevonden.  
 
Qua indeling valt op dat de verblijfsgebouwen aan de oostzijde van het 
voormalige kloosterterrein waren gesitueerd en de gebouwen voor de nijverheid 
aan de noordwest-, west en zuidzijde. In het midden van het terrein was een 
kloostertuin.  
 
De begrenzing van het voormalige Sint-Catharinaklooster is bekend uit 
schriftelijke bronnen waarin de limieten van het klooster waren vastgelegd. Deze 
begrenzing is tegenwoordig nog herkenbaar met de noordgevel van Klooster 
17/17a als noordelijke begrenzing, de stadsmuur als zuidelijke begrenzing, de 
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Smeepoortenbrink als westelijke begrenzing en de huidige Academiestraat 
tenslotte als de oostelijke begrenzing.  
De begrenzing aan de noord- en oostzijde van het kloosterterrein blijkt ook uit de 
noordgevel van Klooster 17/17a en de oostgevel van Academiestraat 14 waarin 
oorspronkelijk geen vensters waren aangebracht op de begane grond aan 
respectievelijk de stadszijde en de straatzijde. De huidige dichtgezette 
enkelvoudige vensters op de begane grond van het voormalige hoofdgebouw van 
de zusters zijn, vermoedelijk in de 19e eeuw, als schijnvensters aangebracht.  
 
Na de reformatie, toen Harderwijk protestants werd, werd het Sint-
Catharinaklooster in 1582 gesloten. Aanvankelijk werd een aantal gebouwen van 
het complex door de stad verhuurd of verkocht. De zusters mochten nog in 
enkele gebouwen van het klooster blijven wonen. Hierna heeft het voormalige 
klooster meerdere gebruiksfuncties gehad waarbij de Illustere Hogeschool 
(Veluws Gymnasium), die in 1647 tot Gelderse Academie (Universiteit van 
Harderwijk) verheven werd, de belangrijkste is.  
 
In 1600 verhief het kwartier van de Veluwe, de Latijnse school in Harderwijk tot 
bovengenoemde Illustere Hogeschool als vooropleiding tot de universiteit. Deze 
hogeschool werd gevestigd in de gebouwen van het Sint-Catharinaklooster. De 
collegezalen werden ingericht in de dubbelkapel van het Sint-Catharinaklooster. 
Het voormalige hoofdgebouw van de zusters (Academiestraat 14) werd 
dienstwoning voor de rector. Naast een eerste studentenverblijf (oeconomie) in 
de nabijheid van de Grote Kerk, werd in het voormalige werkhuis (Klooster 2-4), 
in 1630, een tweede oeconomie ingericht. Wegens gebrek aan financiële 
middelen moest deze oeconomie al in 1641 worden gesloten. Op de kaart van 
Nicolaes van Geelkercken uit 1639 staat als bestemming voor het klooster ‘Hooge 
Schole en Oeconomie’.  
 
In 1647 werd de Illustere Hogeschool verheven tot Gelderse Academie met 
promotierechten. Beroemde promovendi waren onder meer de Zweedse 

botanicus Carolus Linnaeus, bekend van de door hem ontwikkelde ordening van 
plantengeslachten, en de medicus Herman Boerhaave. 
 
De Sint-Catharinakapel werd verbouwd waarbij de bovenverdieping over het hele 
schip van de kerk werd doorgetrokken. In het koor, op de benedenverdieping, 
was tot 1672 een collegezaal met amfitheater voor de anatomische lessen. In de 
andere benedenruimte werden de theologiecolleges gegeven. De kleinste 
bovenruimte deed dienst als bibliotheek en in het grote bovenvertrek (het groot 
auditorium) werden de colleges in de rechten, medicijnen en wijsbegeerte 
gegeven. Hier vonden ook de promoties plaats. 
 
Het voormalige hoofdgebouw van de zusters werd nu dienstwoning voor een 
professor. Het vroegere werkhuis dat tijdens het Veluws Gymnasium als 
studentenverblijf diende, werd verbouwd tot dienstwoning voor twee 
professoren. Ook aan de zuidzijde van de Sint-Catharinakapel werd een 
dienstwoning voor een professor gebouwd. De Gelderse Academie had vier 
faculteiten: theologie, wijsbegeerte en letteren, rechtsgeleerdheid en 
geneeskunde. Per faculteit waren 2 hoogleraren aangesteld. Binnen het 
kloosterterrein waren niet voldoende dienstwoningen voor de professoren. De 
overige professoren huurden of kochten een huis elders in Harderwijk. Van de 
professoren en de pedel is bekend dat zij ook studenten in de kost hadden. Ook 
verhuurden Harderwijkers kamers aan studenten. 
 
De onderzochte gebouwen Klooster 17/17a en 19 werden ingericht als 
dienstwoning voor de pedel waarbij op de begane grond en op de eerste 
verdieping een doorgang werd gemaakt tussen beide gebouwen.  
In 1739 werd Klooster 15 tegen de linker zijgevel van Klooster 17 aan gebouwd 
als opslagruimte voor de natuurkundige instrumenten. Ter herinnering aan de 
schenking van een grote brandspiegel aan de Gelderse Academie was aan de 
binnenzijde van de achtergevel van het gebouwtje een gedenksteen met Latijnse 
inscriptie ingemetseld. In het linkerdeel van Klooster 17 was een gijzelkamer 
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waar studenten voor straf werden opgesloten. De gijzelkamer werd ook gebruikt 
als vergaderkamer voor de Academische Senaat. 
 
Ook werden studenten voor straf in het Linnaeustorentje opgesloten in de, nu 
gereconstrueerde, Hortus Botanicus. Het Linnaeustorentje is een traptorentje 
van het vroegere winterverblijf van het voormalige Johanniterklooster te ’s 
Heerenloo.  
 
2.2 Samenvatting waardering 
Vanwege de goede afleesbaarheid van de bouwgeschiedenis zijn aan de 
bouwmassa, de gevels en delen van het interieur hoge monumentwaarden 
toegekend. De ontwikkeling van een 15e eeuws diepe huis, met een osendrop 
aan de noordzijde; in de 15e eeuw uitgebreid met een achterhuis; de toevoeging 
van een bouwlaag in de 16e eeuw aan het diepe huis en korte tijd later aan het 
achterhuis en de uitbreiding met een gebouwtje, ten tijde van de Gelderse 
Academie voor de opslag van natuurkundige instrumenten in 1739, is goed 
herkenbaar. 
 
De, in laatgotische stijl, gebouwde panden Klooster 17/17a en Klooster 19 
hebben zeldzaamheidswaarde vanwege het rondboogfries in de noordgevel van 
Klooster 17/17a en vanwege de dichtgezette smalle hoge rondboogvensters in de 
zuidgevel van Klooster 19. 
 
Ook de kapconstructies van Klooster 15 tot en met 19, met kromstijlgebinten in 
Klooster 17/17a en 19, zijn hoog gewaardeerd. Bijzonder zijn de sporen van 
inmiddels verdwenen sleutelstukken in de kapconstructie van Klooster 17/17a 
die erop lijken te wijzen dat de zolder van het vroegere eenlaagse gebouw een 
woonfunctie had. Dit past bij de vroegere gebruiksfunctie van het gebouw als 
gasthuis van het voormalige klooster. Verder bevat de kapconstructie van 
Klooster 17/17a en 19 gekraste telmerken, lood- en constructielijnen en 
vlotverbindingen. 
 

De gebouwen Klooster 17/17a en Klooster 19 hebben een hoge 
cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een geestelijke en 
typologische ontwikkeling en als voorbeeld van een klooster voor zusters van het 
Gemene Leven.  
 
Tenslotte heeft het gebouwencomplex Klooster 15 tot en met 19 een hoge 
monumentwaarde als dienstwoning voor de pedel ten tijde van de Illustere 
Hogeschool (Veluws Gymnasium), Gelderse Academie en Athenaeum. Van de 
voormalige pedelwoning is de gebruiksindeling nog ten dele bewaard gebleven.    
 
Van hoge monumentwaarde zijn: 
De bouwmassa; de gevels, waaronder het rondboogfries in de noordgevel van 
Klooster 17/17a en de drie dichtgemetselde rondboogvensters in de zuidgevel 
van Klooster 19; de scheidingsmuur in het linkerdeel van Klooster 17 op de 
begane grond als begrenzing van de voormalige gijzelkamer/vergaderkamer van 
de Academische Senaat in de 18e eeuw; de balklagen, inclusief sleutelstukken, op 
de begane grond en op de eerste verdieping van Klooster 17/17a en 19; de 
verdiepingsvloer in Klooster 15 die vervangen is in het kader van onderhoud, 
waarbij een vergelijkbare enkelvoudige balklaag is teruggeplaatst; de 
kapconstructies (inclusief de kap van Klooster 15 die vervangen is in het kader 
van onderhoud); de vensters (inclusief de vensters die (ten dele) vervangen zijn in 
het kader van onderhoud, waarbij vergelijkbare ramen zijn teruggeplaatst); de 
smeedijzeren ring en –haak aan de onderzijde van een balk in Klooster 17a die 
mogelijk gerelateerd kunnen worden aan een ambachtelijke activiteit tijdens de 
kloosterperiode en de traliën in een bovenvenster in Klooster 17a als onderdeel 
van de voormalige pedelwoning en de kraalprofileringen aan de balken op de 
eerste verdieping van Klooster 17 tot en met 19 aan de hand waarvan een gang, 
horend bij de voormalige pedelwoning, kan worden gereconstrueerd. 
 
Van positieve monumentwaarde zijn: 
De vensters die zijn aangebracht in de 20e eeuw, zij maken deel uit van de 18e en 
19e eeuwse bouwfasen die de karakteristiek van het huis bepalen. 
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De drie 20e eeuwse smalle deuren in de voorgevel van Klooster 17a, 17 en 19, 
aangezien deze doorgangen zeer waarschijnlijk onderdeel hebben uitgemaakt 
van respectievelijk de 15e eeuwse bouwfase en de fase omstreeks 1877 en in de 
20e eeuw op historiserende wijze zijn vervangen. De, omstreeks 1877 
aangebrachte, scheidingsmuur tussen Klooster 17 en 17a, waarbij Klooster 15 tot 
en met 19 werd heringericht tot twee woningen. De kinderbalken die op 
historiserende wijze zijn aangebracht tijdens de restauratie in 1985 aan de 
verdiepingsvloeren in Klooster 17/17a en 19 en de zoldervloer in Klooster 19. 
Deze zijn grotendeels in 2007 weggewerkt achter verlaagde plafonds. De 
dakkapel van Klooster 17 en van Klooster 19 die in 1985 zijn vervangen en 
waarbij dezelfde vorm is gehandhaafd. De zoldervloer van Klooster 15 die zeer 
waarschijnlijk geen onderdeel heeft uitgemaakt van de oudste bouwfase maar 
een toevoeging uit de bouwfase rond 1877 zal zijn.  
Verder in Klooster 19 de nis in de scheidingsmuur op de begane grond 
herinnerend aan de doorgang tussen de gebouwen Klooster 19 en Klooster 
17/17a toen beide gebouwen in gebruik waren als dienstwoning van de pedel. En 
tenslotte de bewaard gebleven oude verflagen aan de linker strijkbalk op de 
eerste verdieping van Klooster 19. 
 
Van indifferente monumentwaarde zijn: 
De laat 20e eeuwse en vroeg 21e eeuwse toevoegingen in het interieur bestaande 
uit voorzetwanden, tussenwanden, verlaagde plafonds, vloerafwerkingen op de 
begane grond en de verdiepingen, trappenhuis en sanitaire voorzieningen.  
De kinderbalken die op historiserende wijze zijn aangebracht tijdens de 
restauratie in 1985 aan de zoldervloer in Klooster 17/17a en destijds zijn 
toegevoegd aan het plafond op de zolderverdieping.  
De stalen raam- en deurkozijnen, op de begane grond, in de achtergevel van 
Klooster 17/17a.  
 

 

 

 

3. Objectgegevens 
 
Object 
Gasthuis (Klooster 17/17a en mogelijk ook Klooster 19) van het voormalige Sint-
Catharinaklooster; dienstwoning voor de pedel ten tijde van de Gelderse 
Academie (Universiteit van Harderwijk) (1647-1812) en het Athenaeum (1816-
1818) en opslagruimte voor natuurkundige instrumenten en onderwijsruimte 
(Klooster 15). 
 
Locatie 
Klooster 15 tot en met 19, 3841 EN Harderwijk 
 
Eigenaar 
Stichting Het Burger Weeshuis Harderwijk 
 
Gebouw 
Oorspronkelijke functie Klooster 17/17a en 19 behoorden van oorsprong tot 

het Sint-Catharinaklooster. Klooster 15 behoorde van 
oorsprong tot de Gelderse Academie. 

Bouwstijl  Laat Gotisch (Klooster 17/17a en 19)  
Bouwperiode  15e eeuw, 16e eeuw en 18e eeuw  
 
Monumentenregister 
Monumentnummer 20205 
Status   Beschermd 
Monumentnaam  - 
Hoofdadres  Klooster 6, na 1971 omgenummerd naar Klooster 1510 
Inschrijving register 03-06-1971 

                                                 
10 Onder dit rijksmonument valt ook het gebouw aan de Academiestraat 14. In de beschrijving uit 1971 staan deze 
huizen vermeld onder hun oude nummers, respectievelijk Klooster 6, 7 en 9. Vriendelijke mededeling Marc Bouw, 
werkzaam bij de gemeente Harderwijk als beleidsadviseur monumenten. Door de jaren heen hebben Klooster 15 tot 
en met 19 verschillende huisnummers gehad. 
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Kadastraal bekend Gemeente Harderwijk, sectie E, 4746 (Klooster 15) en 
4747 (Klooster 17 en 19) 

 
De redengevende beschrijving is opgenomen in bijlage 1 
 

 
Afb. 3. Kadastrale situatie anno 2012. Het gebouwencomplex Klooster 15 tot en 
met 19 is blauw omkaderd weergegeven.11 
                                                 
11 Kaart aangeleverd door Aart Bronkhorst, bouwkundig adviseur van de gemeente Harderwijk. 

Afb. 4. De onderzochte gebouwen Klooster 15 tot en met 19 (aangeduid met een 
rode pijl) op een luchtfoto uit 2013, gezien richting het oosten. De nummers bij de 
gebouwen komen terug bij de beschrijvingen in de tekst. Bron: gemeente 
Harderwijk. 
 
 
4. Ontstaansgeschiedenis van het Sint-Catharinaklooster 
 
4.1 Stichting van het Sint-Catharinaklooster  
Het Sint-Catharinaklooster werd gesticht door de zusters tertiarissen, in het 
zuidoostelijk deel van de binnenstad, binnen de stadsuitleg van 1315. De zusters 
leefden volgens de regels van de derde orde van Sint-Franciscus.  
De ‘derde regel’ bevat uiteenlopende bepalingen, bijvoorbeeld met betrekking 
tot toetredende personen, over gebruiken op het gebied van kleding en voedsel, 
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over liturgische verplichtingen en over de visitatie van degenen die de regel 
gehoorzaamden.12  
 
De broeders en zusters van de Derde Orde van Sint Franciscus vormden een 
stroming van de Moderne Devotie, ook wel de beweging van de broeders en 
zusters van het Gemene Leven genoemd. De Moderne Devotie was een beweging 
in de katholieke kerk die eind veertiende eeuw ontstond uit een heersende 
onvrede over misstanden in de leiding van de kerk. Grondlegger van de beweging 
was, de uit Deventer afkomstige, Geert Grote (1340-1384). Hij streefde naar een 
verdieping van het geloofsleven door het vormen van kleine religieuze 
gemeenschappen, waarin innerlijkheid en beslotenheid belangrijke waarden 
waren. Bewoners van zo’n besloten gemeenschap deelden tafel en bed, maar 
legden geen kloostergelofte af.13  
 
De oudste vermelding van het Sint-Catharinaklooster dateert uit 1439 wanneer 
‘de susteren achter Siwart’s’  genoemd worden in het Kerckenboek.14 Hierin staat 
vermeld: Op 29 juni 1439 vermaakt Jutte, weduwe van Gerrit Goedenzoon, 
legaten o.a. aan de zusters achter Sywerts (Sint-Catharinaklooster).15 
 
Mogelijk bestond het Sint-Catharinaklooster al in 1434. Het is bekend dat Jacob 
Wolf uit Hulsbergen vanaf 1434 tot 1462 rector was van het Sint-
Agnietenklooster en tevens tot zijn dood in 1477 het Sint-Catharinaklooster in 
Harderwijk verzorgde.16 Het is niet zeker of  Jacob Wolf al in het jaar 1434 het 
Sint-Catharinaklooster verzorgde, naast het Agnietenklooster, en daarmee een 
bewijs is voor het bestaan van het Sint-Catharinaklooster in 1434. 
 
Volgens het Vaderlandsch woordenboek (1795), waarin het adellijke geslacht van 
Wijnbergen wordt beschreven, is Lutgarde van Wijnbergen één van de stichters 

                                                 
12 Van Engen 2006, p. 22. 
13 www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl 
14 Oud Archief Harderwijk, inv. nr. 798, f. 6v en 7. 
15 Gijsbers en van Loon 1968, p. 24. 
16 Weiler 1997, p. 136. 

van het Sint-Catharinaklooster. Over Lutgarde van Wijnbergen staat het volgende 
geschreven: ‘Lutgarde van Wijnbergen, die, nevens anderen, het haare heeft 
toegebragt tot het stigten van het St. Katrijnen-Klooster, agter Syward van 
Wynbergens huis, staande binnen Harderwijk. Zij is ongehuwd overleeden’.17 
 
Het Sint-Catharinaklooster werd vroeger ook wel ‘het klooster staande bij de wal 
in een straat’ of ‘t Klooster achter Sweers of Siwart’s omdat het gelegen was 
achter de woning van Sweer of Siwart van Wijnbergen.18 Siwart van Wijnbergen 
was de broer van bovengenoemde Lutgarde. Zijn huis heeft zich zeer 
waarschijnlijk in de Donkerstraat bevonden.19  
 
Al vóór 1470 hadden de zusters van het Sint-Catharinaklooster zich aangesloten 
bij het zogenaamde Utrechtse kapittel van Tertiarissen.20  
De noodzaak tot de vorming van het Kapittel van Utrecht ontstond in de eerste 
jaren van de 15e eeuw, nadat een flink aantal gemeenschappen van broeders 
maar vooral zusters was overgegaan tot de derde orde van Sint-Franciscus. De 
keuze voor de derde orde werd onder andere ingegeven door de behoefte om op 
een zelfstandige manier een religieus leven te leiden; vanwege het gevaar om te 
worden aangezien voor ketterse begijnen; en als gevolg van het verlangen naar 
een strengere levenswijze. De tot het Kapittel van Utrecht behorende 
gemeenschappen opereerden onafhankelijk van de minderbroeders.21  
 
Omdat de samenleving steeds sterker werd geconfronteerd met de sociale en 
economische gevolgen van de bevoorrechte positie van de tertiarissen, nam de 
kritiek uit de wereld op de levenswijze van de derde-ordelingen toe. De kritiek 
van buitenstaanders, leken zowel als geestelijken, maar waarschijnlijk vooral 
observante invloeden die afkomstig waren uit de eigen gelederen en uit de 
samenleving als geheel zorgden ervoor dat de verkloostering van de Utrechts 

                                                 
17 Kok, Fokke en Allart 1795, p. 175. 
18 Schrassert 1730, p. 69 en 70. 
19 Mars 2009, p. 28. 
20 Mars 2009, p. 18. 
21 Van Engen 2006, p. 158. 
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derde-ordegemeenschappen in het tweede decennium van de 15e eeuw een 
versnelde ontwikkeling kende. De verkloostering van een tertiarissenconvent kon 
worden afgerond met de overgang naar de regel van Augustinus22 of, binnen het 
Kapittel van Utrecht, door het afleggen van de drie geloften, van kuisheid, 
gehoorzaamheid en armoede, die aan het einde van de 15e eeuw verplicht 
werden gesteld.23  
 
In de eerste helft van de 15e eeuw kregen de vrouwenconventen van het Kapittel 
van Utrecht een besloten karakter.24 
 
In literaire bronnen worden de zusters van het Sint-Catharinaklooster, 
observantinnen genoemd.25 De franciscaanse observantie heeft zich in het Sint-
Catharinaklooster gemanifesteerd. Zij streefden naar een hernieuwde strikte 
naleving van het armoede-ideaal van Franciscus van Assisi.  
 
4.2 Organisatie van het Sint-Catharinaklooster  
Biechtvaders en procuratoren 
De kerkdiensten werden verricht door paters, fraters of rectoren die behoorden 
tot het Harderwijkse Fraterhuis van de Broeders van het Gemene Leven. Zusters 
mochten niet zelf de mis opdragen of de biecht afnemen. 
 
De fraters van het Fraterhuis hielden zich bezig met het afschrijven 
(vermenigvuldigen) van handschriften, meestal in opdracht van een kerk of 
klooster. Verder legden zij zich toe op de geestelijke leiding van scholieren en 
kloosterzusters en als procuratoren behartigden zij de geldelijke belangen van 
hun kloosters.26 
 

                                                 
22 Zo namen de zusters van het Agnietenklooster in Harderwijk, vóór 1439, de regel van Augustinus aan. Van Engen 
2006, p. 277. 
23 Van Engen 2006, p. 136, 157 en 158. 
24 Van Engen 2006, p. 244. 
25 Hoever 1906, p. 62. 
26 Mars 1974, p. 160. 

Harderwijk had al in 1439 een parochieschool. Rond 1440 werd deze school 
omgezet in een Latijnse school. Deze school bevond zich bij de Grote Kerk (afb. 
5). Rond 1440 werd in Harderwijk een fraterhuis en een kosthuis voor leerlingen 
(oeconomie) gesticht. Het stadsbestuur was nu verzekerd van een goede opvang 
en probeerde vervolgens uit de omgeving zo’n 300 leerlingen naar de school te 
trekken.27  
 

 
Afb. 5. Detail van de stadskaart van Van Geelkercken (1639) waarop de Latijnse 
school (nr. 14), op de hoek van de Bongerdsteeg en het Kerkplein staat 
weergegeven. De gebouwtjes tussen de Fraterhuissteeg (nr. 13) en het Kerkplein 
vormden samen het internaat voor leerlingen en studenten.28 Bron: Aerts en 
Hoogkamp 1986. 

                                                 
27 Aerts en Hoogkamp 1986, p. 10, 11 en 23. 
28 Aerts en Hoogkamp 1986, p. 23. 
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Het fraterhuis in Hulsbergen bezorgde het fraterhuis in Harderwijk rectoren en 
biechtvaders. De eerste pater waarvan bekend is dat hij het Sint-
Catharinaklooster verzorgde was Jacob Wolf uit Hulsbergen. Na zijn dood in 1477 
volgde Gerardus van Weesp, eveneens afkomstig uit Hulsbergen, hem op als 
rector in het klooster.29 Gerardus van Weesp overleed omstreeks 1509 en werd 
in de Sint-Catharinakapel begraven.30 Over Gerard van Weesp wordt geschreven 
dat hij de gebouwen van het Sint-Catharinaklooster aanmerkelijk verbeterd 
heeft.31 
 
Ook ligt Nicolaas Doys (Claes Deus) in de Sint-Catharinakapel begraven. Hij was 
eveneens als pater aan het Sint-Catharinaklooster verbonden. Hij overleed in 
1559.32  
 
Over het kloosterleven 
Over het kloosterleven staat in ‘De Parochiekerken van Harderwijk’ (Mars 2009)33 
onder andere het volgende geschreven:  
 
‘Kandidaten voor het kloosterleven konden dadelijk tot de orde of na een proeftijd 
van een jaar toetreden. Zij moesten minstens 15 jaar oud zijn. De regel neemt aan 
dat alle zusters op Kerstmis, Pasen en Pinksteren en nog enkele andere 
feestdagen biechten en communiceren. Dat ze dagelijks de kerkelijke getijden 
bidden. Hun kleding moet van eenvoudige grijze stof zijn; onder de mantel dragen 
zij ‘een wambuis van wit of zwart laken, of een witte kiel van hennep of vlas 
zonder plooien’, een kraag van grof linnen, wederom zonder plooien; de mouwen 
moeten gesloten zijn. Zij gebruiken geen vlees op maandag, woensdag, vrijdag en 
zaterdag; zij vasten iedere vrijdag en bovendien van Allerheiligen tot Kerstmis en 
van Vastenavond tot Pasen. 

                                                 
29 Weiler 1997, p. 136. 
30 Mars 1974, p. 162. 
31 Van Mieris 1726, p. 673. 
32 Mars 1974, p. 162, 178 en 235. 
33 Karel Mars was pastoor van Harderwijk van 1957 tot 1982. Een aantal artikelen van Karel Mars zijn postuum 
gepubliceerd in ‘De Parochiekerken van Harderwijk’.  

Bijgestaan door een procuratrix of econome bestuurt de ‘mater’ het 
kloosterleven. Wanneer de oversten der kloosters hun jaarlijkse generale kapittel 
houden, moet de gewone kloostersoberheid betracht worden. Hiermee achtte 
men het in die tijd niet in strijd dat op het zondagse middagmaal drie 
vleesschotels werden opgediend: één met spek, één met ossen- of schapenvlees 
en één met gebraad. Iedere zuster stond het inkomen uit haar bezit aan het 
klooster voor gemeenschappelijk gebruik af. De zusters voorzien in hun 
levensonderhoud, zover zij hun tijd niet besteden aan werken van barmhartigheid 
als het verzorgen van zieken en wezen, door naaien, spinnen, weven, boeken 
schrijven, of handeldrijven. Door dit laatste ontstond er nogal eens een conflict 
met de burgerij en haar gilden. Vaak nam het stadsbestuur maatregelen om al te 
grote bezitvorming bij de kloosters tegen te gaan door hun erfrecht te beperken 
en maatregelen tegen het onttrekken van arbeidskrachten in de maatschappij. 
Toch verwierf ook het St.-Catharinaklooster in de loop der tijden een hele lijst van 
renten en landerijen.’  
 
Patrones van het Sint-Catharinaklooster 
Patrones van het voormalige klooster was de heilige Catharina van Alexandrië. Zij 
was, een in 307 na Christus, in Egypte, gestorven martelares. Volgens de legende 
wilde zij niet aan de afgoden offeren. Keizer Maximus, groot vervolger van het 
christendom, folterde haar op een rad met scherpe punten. Dit rad is op gebed 
van Catharina in tweeën gebroken. Zij werd vervolgens met het zwaard gedood.34  
 

                                                 
34 www.catharinaharderwijk.nl 
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Afb. 6. Catharina van Alexandrië gemaakt door schilder Michelangelo Caravaggio 
in 1595-1596. Zij wordt afgebeeld met haar martelwerktuigen het zwaard en het 
rad. Bron: wikipedia.org 
 
4.3 Begrenzingen en toegangen van het Sint-Catharinaklooster  
Begrenzingen van het kloosterterrein  
In 1493 werd het bezit van de kloosters aan vaste goederen en renten in de stad 
en de stadsvrijheid beperkt. Hierbij werden limieten (maximaal toegestane 

omvang) van het Sint-Catharinaklooster, het Fraterhuis en van het klooster der 
Grauwe zusters van Clarendale omschreven.35  
 
De limieten van het St. Catharinaklooster anno 1493 luidde als volgt: 
‘Als bij name die susteren achter jonge ziwerts van winbergen niet vermeren [= 
vermeerderen, Tiemen Goossens] hoeren [= haren, Tiemen Goossens] begrijpp [= 
omvang kloosterterrein, Tiemen Goossens] streckende langes hovinge wolf 
wolters end de bruederen van zuitphens, jonge ziwerts, wolff wolffs, trudeken 
voets ende d’ weduwen huijs mitten ene sijde [, ] ende mitten anderen sijde 
langes onser stat muiren en mitten eijne ende an den brijnck [, ] ende mitten 
andere ende an een stegeken daer tide van winberghen en de reijner van estvelt 
in plagen t’ woenen’.36  
 
Achtereenvolgens worden hier de begrenzingen aan de noordkant, de zuidkant, 
de westkant en de oostkant benoemd. 
 
Ook in de limieten van 1502 worden de begrenzingen van het Kloosterterrein 
omschreven:  
‘In den eirsten soe en sullen die zusteren vurs. hair begryp ende vriheid 
dess cloisters nyit meerre maicken dant nu begrepen is, streckende langes 
hovinge meister ruederik wolfs ende der bruederen van Zutphen, jonge 
siwert van wijnberghen, wolf wolfs, flore voets ende der weduwen huse 
mytter eenre side ende mytter andere side langes onser statt muerer, ende 
mytter eenre eynde ander brinck ende mytter andere eynde aen een 
steghen tegen reyner van estvelds ende tide van wijnberghens husinge 
over’.37 
 
In beide gevallen wordt als noordelijke begrenzing een vijftal aangrenzende 
grondeigenaren genoemd, als zuidelijke begrenzing de stadsmuur, in het westen 

                                                 
35 Gysbers en van Loon 1968, p. 33. 
36 Oud Archief Harderwijk, inv. nr. 798, f. 67. 
37 Oud Archief Harderwijk, inv. nr. 1061. 
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de Smeepoortenbrink en de oostelijke begrenzing tenslotte werd gevormd door 
de steeg (tegenwoordig Academiestraat).  
 
De begrenzingen van het Sint-Catharinaklooster staan op een bronzen plaquette 
weergegeven die aan de Sint-Catharinakapel is bevestigd (afb. 7).  
 

 
Afb. 7. Omvang van het voormalige Sint-Catharinaklooster weergegeven op een 
plaquette aan de kapel. 
 
Uit het bouwhistorisch onderzoek is gebleken dat de noordelijke begrenzing van 
het kloosterterrein werd gevormd door de noordelijke gevel van het voormalige 
gasthuis Klooster 17/17a en de oostelijke begrenzing door de oostelijke gevel van 
het voormalige hoofdgebouw van de zusters aan de Academiestraat 14. In beide 
gebouwen was oorspronkelijk op de begane grond sprake van een blinde gevel 
aan de straatzijde. Of gevel van Klooster 2-4 aan de zijde van de stadsmuur ook 
blind was uitgevoerd op de begane grond is niet duidelijk. In de bouwhistorische 
rapportage38 wordt gesproken over ‘de oorspronkelijk vrij gesloten achtergevel’ 
in Klooster 2-4. 
 

                                                 
38 Van Löben Sels, Vrijkotte en Wolfkamp 2005, p. 39. 

Het ontbreken van vensters op de begane grond in de gevels aan de buitenzijde 
van het kloosterterrein past bij de beslotenheid van de kloosterorde. Deze vorm 
van beslotenheid is ook waargenomen in Zutphen, in het voormalige 
kloostergebouw grenzend aan de dubbelkapel van het Adamanshuis, ook wel 
Agnietenklooster genoemd. Hier had de, vermoedelijke, eetzaal boven de kelder 
aan de straatzijde, aan de zijde van de Oude Wand, een geheel gesloten muur. 
Het benodigde licht kwam aan de tuinzijde via 7 grote vensters binnen.39  
 
Toegangen tot het kloosterterrein 
Tegenwoordig is het voormalige kloosterterrein vanaf verschillende kanten 
toegankelijk. Enkele toegangen waren vermoedelijk al tijdens de kloosterperiode 
in gebruik. Waarschijnlijk was het kloosterterrein in de kloosterperiode vanaf de 
westzijde, oostzijde en noordzijde toegankelijk (afb. 8).  
 
Vanaf de westzijde was het kloosterterrein, vanaf de Smeepoortenbrink, zeer 
waarschijnlijk al tijdens de kloosterperiode toegankelijk via de Paradijspoort 
(nummer 1 op afb. 8). Dat deze poort onderdeel uitmaakte van het voormalige 
klooster lijkt te blijken uit een schriftelijke bron uit 1635 waarin melding wordt 
gemaakt van een meningsverschil over ‘seecker deurvaert ende wech door des 
convents paradijspoorte’.40 
 
De oudste vermelding van de Paradijspoort dateert van 28 februari 1583. Na 
verpachtingen van diverse gebouwen van het onteigende Sint-Catharinaklooster 
staat geschreven:  
‘Item dat wasshuijss, dat Gerridt Jansen Int lose huijs lange gebruijcket hefft, mit 
vurwerden dat die pachters van dese der voirs. [= hiervoor genoemde, Tiemen 
Goossens] percelen, oeren [= hun, Tiemen Goossens] vuijtganck sullen hebben 
deur t’ Paradijs Poerte nevens Reijntgen timmermans [= bewoner 
Smeepoortenbrink 38, Tiemen Goossens] vuijt’.41 

                                                 
39 Stenvert, Hermans en Groothedde 1993, p. 31 en 32. 
40 Oud Archief Harderwijk, inv. nr. 6, f. 170, 22 juli 1635. 
41 Oud Archief Harderwijk, inv. nr. 474, f. 207r/v, 28 februari 1583. 
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Afb. 8. Reconstructie van de toegangen tot het Sint-Catharinaklooster in de 
kloosterperiode, weergegeven op de kadasterkaart van Harderwijk uit 1832. Het 
onderzochte gebouwencomplex Klooster 15 tot en met Klooster 19 is aangeduid 
met een blauwe pijl. Bron: www.watwaswaar.nl 
 
In de Paradijspoort wijzen twee duimen in hardstenen blokken in het muurwerk 
erop dat hier voorheen poortdeuren hebben gehangen (afb. 9).42 

                                                 
42 Emmens 2012, p. 23. 

Mogelijk was het steegje vanuit de voormalige Sint Catharine Steegh 
(tegenwoordig Academiestraat genaamd), aan de oostzijde van het 
kloosterterrein, eveneens tijdens de kloosterperiode in gebruik als toegang 
(nummer 2 op afb. 8). Dit steegje, tussen Klooster 19 en Academiestraat 14, biedt 
tegenwoordig nog steeds toegang tot het voormalige kloosterterrein. 
Op de stadsplattegrond van Nicolaes van Geelkercken uit 1639 is de 
Academiestraat, St. Catharinesteegh genaamd.  
 

 
Afb. 9. Duim in natuursteenblok. Bron foto: Emmens 2012, p. 23. 
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Vanaf 1767 wordt deze toegang vanaf de St. Catharinasteegh, in verkoopaktes 
van het pand Academiestraat 14, omschreven als ‘het gangetje naar het 
klooster’.43 In deze periode wordt de St. Catharine Steegh ook wel 
‘Susterenstraat’ of ‘Susterenstraatje’ genoemd. 
Uit een verkoopakte uit 1782 blijkt dat de gang naar het klooster was afgesloten 
met een deur. Het huis Academiestraat 14 werd aangeduid als ‘het huis en erf 
Susterenstraatje tussen de Academie (=de Sint-Catharinakapel) en de deur van de 
gang naar het klooster’.44  
 
Vanaf de noordzijde was het kloosterterrein zeer waarschijnlijk via een steeg 
vanuit de Donkerstraat toegankelijk (nummer 3 op afb. 8). Het kleine smalle huis 
Donkerstraat 28 (rijksmonumentnummer 20172) is volgens de monumentengids 
van Harderwijk45 mogelijk in de 17e eeuw gebouwd, waarschijnlijk op de plaats 
van een oude steeg naar het binnenterrein achter de Donkerstraat. Het 
naastgelegen huis Donkerstraat 26 (rijksmonumentnummer 20171) met hoge 
trapgevel dateert van omstreeks 1452 (afb. 10).46 Achter de huizen aan de 
Donkerstraat was een groot terrein met tuinen die aansloten tegen het complex 
van het voormalige Sint-Catharinaklooster.  
 
Aan de zijde van het voormalige Sint-Catharinaklooster bevindt zich in de 
achtertuin van Klooster 15 een overblijfsel van een, circa 1,75 meter hoge, muur 
(afb. 11 en 12) die qua oriëntatie overeenkomt met de begrenzing tussen 
perceelnummer 991 en 994 op de kadastrale kaart van Harderwijk uit 1832 (afb. 
14). De naar het oosten hellende muur is aan de oostzijde voorzien van drie, 30 
centimeter brede en 95 centimeter hoge, steunberen om het hellen tegen te 
gaan. De muur is opgebouwd uit oranjerode (21,5/22 x 10/11 x 4,5/5 centimeter) 

                                                 
43 Halverstad 2014, p. 23. 
44 Oud Rechterlijk Archief Harderwijk, inv. 129 t/m 158 (1453-1811).   

 

 
45 Vredenberg 2005, p. 99. 
46 Vredenberg 2005, p. 98. 

en gele bakstenen (15 x 4 centimeter). De tienlagenmaat ter plaatse van de 
oranjerode bakstenen bedraagt 56 centimeter.  
 
Mogelijk vormde dit muurtje de westelijke begrenzing van bovengenoemde steeg 
op de locatie van het huis Donkerstraat 28.   
 

 
Afb. 10. De voorgevels van het diepe huis Donkerstraat 26 en Donkerstraat 28 
(het naastgelegen smalle huis aan de linkerzijde). Beide gebouwen zijn een 
rijksmonument. 
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Afb. 11. Muurtje aan de achterzijde van Klooster 15. In het verlengde hiervan 
bevinden zich de rijksmonumenten Donkerstraat 26 en 28. 
 

 
Afb. 12. Muurtje dat mogelijk onderdeel uitmaakte van de kloostertoegang vanaf 
de Donkerstraat. 

4.4 Gebouwen van het Sint-Catharinaklooster  
Aan de hand van de resultaten van de bouwhistorische onderzoeken en aan de 
hand van de namen van de gebouwen, zoals die werden gehanteerd tijdens 
verpachtingen in de periode 1580 -1600,47 kan gedeeltelijk een reconstructie 
gemaakt worden van de indeling van het kloosterterrein (afb. 14).  
 

 
Afb. 13. Door de Paradijspoort zichtbare, inmiddels verdwenen, bebouwing op het 
voormalige kloosterterrein op een ansichtkaart uit het begin van de 20e eeuw. 
Bron: Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe, fotonummer 792. 

                                                 
47 Gegevens hierover zijn aangeleverd door Tiemen Goossens (Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe). 
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Het is duidelijk geworden dat de verblijfsgebouwen zich in het oostelijk deel van 
het kloosterterrein bevonden, aan de zijde van de huidige Academiestraat. De 
gebouwen voor de voedselvoorziening bevonden zich in het westelijk deel en de 
gebouwen die dienden voor de nijverheid in het westelijk gedeelte en het 
zuidelijk gedeelte langs de stadsmuur. 
 
In het noordwestelijk deel van het voormalige kloosterterrein zijn de 
kloostergebouwen inmiddels verdwenen. Op een ansichtkaart uit het begin van 
de 20e eeuw zijn deze gebouwen nog zichtbaar (afb. 13).  
 
Onderstaand volgt een beschrijving van de verschillende kloostergebouwen 
waarvan de locaties zijn weergegeven op afbeelding 4 (luchtfoto uit 2013) en afb. 
14 (kadasterkaart uit 1832).  
 
Voormalig hoofdgebouw van de zusters (Academiestraat 14) (nummer 1 op afb. 
14 en nummer 4 op afb. 4 (luchtfoto) ) 
Het gebouw aan de Academiestraat 14 was het hoofdgebouw van de zusters. 
Hier was vermoedelijk een eetzaal (refter) op de begane grond en een slaapzaal 
(dormatorium) op de eerste verdieping. In de gevel aan de zijde van de 
Academiestraat zaten in de kloostertijd geen vensters op de begane grond. De 
huidige zichtbare dichtgezette enkelvoudige vensters op de begane grond, aan de 
zijde van de Academiestraat, betreffen schijnvensters.48  
 
Volgens de uitkomsten van het dendrochronologisch onderzoek van de 
kapconstructie (uitgevoerd in februari 2015) bestaat de kapconstructie van het 
voormalige hoofdgebouw van de zusters uit hout dat in de lente of zomer van het 
jaar 1464 (d) is gekapt (zie bijlage 2 voor de resultaten van het 
dendrochronologisch onderzoek). Het hout zal binnen enkele jaren zijn verwerkt 
in de kapconstructie (nadat het hout gedroogd was). 
 

                                                 
48 Halverstad 2014, p. 54. 

 
Afb. 14. Reconstructie van de indeling van het kloosterterrein, weergegeven op de 
kadastrale minuut uit 1832: 1) hoofdgebouw van de zusters met vermoedelijk de 
eetzaal op de begane grond en slaapzaal op de eerste verdieping (E985); 2) 
laatgotische dubbelkapel (gebouwd in 1502) (E984); 3) gasthuis (E986 of een 
gedeelte daarvan); 4) kloostertuin; 5) patershuis (zuidwestelijk gedeelte van 
E972); 6) oudere kapel (gebouwd vóór 1480) (deel van E973); 7) gebouwen voor 
de nijverheid waaronder mogelijk het hekelhuis/wermhuis/verruwhuis; 8) 
ziekenhuis (mogelijk een gedeelte van E977); 9) bouwhuis ook schuur genaamd 
(oostelijk deel E978); 10) kerkhof van de zusters (mogelijk E982). De begrenzing 
van het voormalige kloosterterrein is rood omlijnd weergegeven. Bron: Mulder, 
Kooiman en van Valderen 2004.   
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De woning van de zusters op deze locatie wordt echter al genoemd in een 
archiefstuk anno 1464. Hierin wordt beschreven dat Nale Hugen geld van de 
zusters achter Sywerts heeft ontvangen in verband met de verkoop van haar huis 
aan de zusters. Het verkochte huis wordt beschreven als ‘het huis daar de zusters 
ter ene zijde naast bij gelegen zijn en die weduwen te andere zijde’ 49 (zie ook 
§5.2). Hieruit valt af te leiden dat er in de periode vóór ‘de periode kort na 1464’ 
al een gebouw van de zusters stond op de locatie Academiestraat 14. 
 
Misschien heeft het voormalige hoofdgebouw van de zusters aan de 
Academiestraat 14 eerder bestaan uit een eenlaags gebouw met een kap. Uit het 
dendrochronologisch onderzoek is namelijk gebleken dat het niet uitgesloten is 
dat een onderzochte balk van de verdiepingsvloer uit de periode van vóór 1464 
dateert. Het houtmonster uit de betreffende balk met vast sleutelstuk van het 
type ‘schuine kant als profiel, waarin hol’ is gedateerd ‘rond of na 1423 (+20)’ (d) 
(zie §6.3.2, beschrijving ‘Sleutelstukken van het type ‘schuine kant als profiel, 
waarin hol’). 
 
Samenvattend gesteld is het mogelijk dat het voormalige hoofdgebouw van de 
zusters aan de Academiestraat 14 een oudere bouwfase heeft, daterend uit de 
periode tussen ‘rond 1423 (+20)’ (d) en ‘kort na 1464’ (d). In die periode heeft het 
hoofdgebouw van de zusters mogelijk bestaan uit een eenlaags gebouw met een 
kap. 
 
Sint-Catharinakapel (nummer 2 op afb. 14 en nummer 6 op afb. 4) 
De Sint-Catharinakapel is een eenbeukige dubbelkapel in laatgotische stijl. In het 
westelijk gedeelte bevindt zich een nonnengalerij met kruisribgewelven op slanke 
natuurstenen pilaren, waardoor een boven- en onderkerk is ontstaan. Bovenin de 
kerk bevinden zich netgewelven. 
 

                                                 
49 Oud Rechterlijk Archief Harderwijk inv. nr. 129, f. 175, anno 1464. 

De kloosterzusters volgden de mis in de bovenkapel en de inwoners van de stad 
in de benedenkapel. Via een ingang op de eerste verdieping bereikten de zusters 
de bovenkapel. Deze dichtgezette doorgang onder een smalle ontlastingsboog is 
zichtbaar in de noordgevel van de Sint-Catharinakapel op de eerste verdieping 
(afb. 15).  
 
Vergelijkbare dubbelkerken zijn onder andere de Agnietenkapel in Harderwijk50, 
de Agnietenkapel in Utrecht, de Agnietenkapel in Amsterdam, de 
Mariënburgkapel in Nijmegen en de eerder genoemde Agnietenkapel in Zutphen. 
In de Mariënburgkapel is aan de zuidkant op één hoog, de vroegere doorgang 
voor de nonnen van het klooster naar de bovenverdieping van de kerk te 
herkennen aan een blinde nis.51 
 
Boven de ingang van de Sint-Catharinakapel staat, in het Latijn, in een grote steen 
vermeld dat de kerk in het jaar 1502, dus vóór de stadsbrand van 1503 werd 
gesticht.52 Er zijn aanwijzingen voor de aanwezigheid van een oudere kapel 
binnen het kloosterterrein (zie onderstaand).  
  
 

                                                 
50 Berends 1979, p. 162. 
51 www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl 
52 Omstreeks 1700 werd dit opschrift al genoemd: ‘boven den ingank aende westsijde staet in een graewe steenen [,] 
boven dien ist gehouwen ‘Hoec domus anno 1502 Fundata est’, sijnde nae allen aensien het gem. getimmer niet 
door de brant verteert geweest’. Vriendelijke mededeling Tiemen Goossens. Bron: OAH inv.nr. 1980.f. 120 (circa 
1700). 
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Afb. 15. Dichtgemetselde doorgangen onder ontlastingsbogen in de noordgevel 
van de Sint-Catharinakapel (links van de steunbeer), grenzend aan de zuidzijde 
van het voormalige hoofdgebouw van de zusters aan de Academiestraat 14. Via 
de vroegere doorgang op de eerste verdieping bereikten de zusters de 
bovenkapel. Op de plaats van de brede ontlastingsboog op de begane grond was 
tijdens de restauratie van Joseph Cuypers in 1911-1913 een uitbouwtje voor de 
biechtstoel gerealiseerd.  

Eerdere kapel, gebouwd vóór 1480 (nummer 6 op afb. 14) 
Uit een schriftelijke bron uit 1480 is op te maken dat, op de locatie van Klooster 
2, in 1480 een voorganger van de huidige kapel heeft gestaan. In dit archiefstuk 
wordt de zusters het gebruik toegestaan van ‘die boghen53 die staen tusschen dat 
rondeell tegen hoeren capellen ouer ende tusschen dat rondeell tegen hoeren 
mestvailt ouer’.54 
 
Met eerstgenoemd rondeel wordt zeer waarschijnlijk het overblijfsel van het 
rondeel ter hoogte van Klooster 2-4 bedoeld (afb. 16) (perceelnummer E659 op 
afb. 14). Het andere rondeel betreft mogelijk het voormalige rondeel ter hoogte 
van de Smeepoort waarvan de funderingen in 1969 zijn blootgelegd 
(perceelnummer E665 op afb. 14).55  
 

  
Afb. 16. Overblijfsel van het rondeel ter hoogte van Klooster 2-4. 

                                                 
53 Hier was een weergang op bogen. De zusters hebben de bogen waarschijnlijk gebruikt als bergplaats. 
54 Oud Rechterlijk Archief Harderwijk, inv. nr. 131, f.10. 
55 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummers 129.531 en 129.532. 
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In 2004 zijn in de noordoostelijke kopgevel van Klooster 2-4 enkele 
spitsboogvensters aangetroffen die de aanwezigheid van een voorloper van de 
huidige Catharinakapel op deze locatie lijken te bevestigen. Uit de sporen kon 
worden afgeleid dat deze gevel waarschijnlijk als buitengevel van een kapel heeft 
gefunctioneerd.56 
 

 
Afb. 17. Jaartalsteen op de zuidoosthoek van Klooster 2 (rode pijl). 
 
Patershuis, zeer waarschijnlijk gebouwd in de 16e eeuw (nummer 5 op afb. 14 
en nummer 14 op afb. 4) 
Het is bekend dat de zusters na de opheffing van het klooster in het huis van de 
pater mochten blijven wonen.57 De laagbouw van Klooster 2 is, zeer 
waarschijnlijk, een overblijfsel van dit patershuis.58 De huidige verschijningsvorm 

                                                 
56 Rokus Visser 2006, p. 2, 8 en 9. 
57 Mars 1974, p. 224. 
58 Vriendelijke mededeling Tiemen Goossens, werkzaam bij het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe, d.d. 15-10-
2014. 

van Klooster 2-4 dateert waarschijnlijk van na de stadsbrand van 1503.59 De 
jaartalsteen op de zuidoosthoek van de laagbouw (afb. 17), die bij een 
ontpleistering in 1946 tevoorschijn kwam60, lijkt een datering in de 16e eeuw te 
ondersteunen. Het jaartal op deze steen is op zijn vroegst 1530 en op zijn laatst 
1549.61 
 
Gasthuis (nummer 3 op afb. 14 en nummers 1 en 2 op afb. 4) 
Uit een schriftelijke bron uit 1636 en het bouwhistorisch onderzoek is af te leiden 
dat Klooster 17/17a en mogelijk ook Klooster 19, tijdens de kloosterperiode, in 
gebruik zijn geweest als gasthuis (zie §5.2). 
 
Ziekenzaal (in de buurt van de Smeepoortenbrink) (nummer 8 op afb. 14) 
Op basis van een schriftelijke bron uit 1587 kan de ziekenzaal in de buurt van de 
Smeepoortenbrink geplaatst worden. Over het ziekenhuis wordt het volgende 
geschreven: ‘dat Susteren bouhuijs mit die plaetse an den Smepoorter brinck mit 
noch een ander plaetsgen vuer ter sijden van t Conuent daeraen gelegen, 
streckende van den houck van Jacobs voiths schuijre, tot op ten pijlaer aen …. 
daer die heijmelickheit (toiletgelegenheid, Tiemen Goossens) ant Sieckenhuijs 
mede gescheert (scheren is ‘bijna raken’, Tiemen Goossens) is’.62 Mogelijk heeft 
het ziekenhuis zich bevonden op perceel E977 op de kadastrale kaart van 1832 
(zie afb. 14).  
 
Afbeelding 18 toont als voorbeeld de ziekenzaal van het Catharijne Convent in 
Utrecht, vóór 1635. Aan weerszijden van een open ruimte zijn bedsteden 
zichtbaar waarin plaats was voor twee personen per bedstede.63 
 

                                                 
59 van Löben Sels, Vrijkotte en Wolfkamp 2005, p. 39. 
60 van Löben Sels, Vrijkotte en Wolfkamp 2005, p. 29. 
61 www.documentatie.org 
62 Oud Archief Harderwijk, inv. nr. 474, f. 226v-227r, anno 1587. 
63 Langbroek 2012, p. 17. 
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Afb. 18. Ziekenzaal van het Catharijne Convent in Utrecht, vóór 1635. Bron: 
Langbroek 2012, p. 17. 
 
Timmerhuis, brouwhuis en washuis (noordwestelijk deel van het 
kloosterterrein) 
Uit schriftelijke bronnen, uit het laatste kwart van de 16e eeuw, is gebleken dat 
het klooster beschikte over een timmerhuis, een brouwhuis waar bier werd 
gebrouwen en een washuis. Deze gebouwen hebben zich mogelijk in het 
noordwestelijk deel van het kloosterterrein bevonden. Zoals bovengenoemd zijn 
de gebouwen in dit deel van het voormalige kloosterterrein niet bewaard 
gebleven. 
 
Werkgebouwen (nummer 7 op afb. 14 en nummer 7 op afb. 4) 
Werkgebouwen waaronder mogelijk het hekelhuis64 waar vlas tot linnen werd 
verwerkt, het wermhuis (stookhuis waar eten bereid/gekookt werd) en het 
verruwhuis (gebouwtje voor textielnijverheid, hier werden waarschijnlijk lakens 
gekamd) bevonden zich waarschijnlijk op de locatie van het huidige Klooster 2-4. 
 
Bouwhuis of schuur (nummer 9 op afb. 14) 
In een schriftelijke bron anno 1597 wordt gesproken over ‘dat Susteren bouhuijs 
off anders die Schuijr genpt, met als buren de brinck (Smeepoortenbrink) en het 

                                                 
64 Een hekel is een plankje met ijzeren tanden om vlas egaal mee te kammen voordat je er linnen van kunt weven. 

huis van Jacob Voeth’.65 Mogelijk was deze schuur gelegen op perceelnummer 
E978. 
 
Kloostertuin (nummer 4 op afb. 14) 
In het midden van het kloosterterrein, op het huidige parkeerterrein, bevond zich 
de kloostertuin.  
 
Kerkhof (nummer 10 op afb. 14) 
Op de kadastrale kaart van 1832 valt op dat het perceel E982, aan de noordzijde 
van de vroegere kloostertuin onbebouwd was. Ook op de kaart van Van 
Geelkercken uit 1639 is dit gedeelte binnen het voormalige kloosterterrein 
onbebouwd gebleven. Binnen het kloosterterrein lijkt dit het enige perceel dat in 
de loop der tijd onbebouwd is gebleven. Het is daarom mogelijk dat het kerkhof 
van de zusters zich op dit perceel heeft bevonden.  
 
4.5 Opheffing van het Sint-Catharinaklooster  
Als gevolg van de reformatie (toen Harderwijk protestants werd) werd het Sint-
Catharinaklooster in 1582 opgeheven.  
Schrassert schreef in 1730: ‘In den Jaare 1580, hebben de Susters het alinge 
Clooster, uytgenomen slegts eenige weinige Vertrecken, tot dienst van Kercken en 
Scholen aan de Stadt opgedragen, werdende thans gebruyckt tot een Academie 
en woonplaatsen der Professoren.66 
Op 13 september 1581 wordt echter nog in een brief aan Harderwijk gevraagd 
om te willen bevorderen dat de Commandeur van ’s Heerenloo en de 
conventualen (kloosterlingen) in het Sint-Catharinaklooster hun goederen en 
inkomsten afstaan in ruil voor alimentatie.67 De zusters mochten in een deel van 
hun klooster blijven wonen. Dit betekent dat het klooster niet al in 1580 maar 
zeer waarschijnlijk in 1582 zal zijn opgeheven. 
 

                                                 
65 Oud f. 288v, anno 1597. 
66 Schrassert 1730, p. 69 en 70. 
67 Oud Archief Harderwijk, inv. nr. 1392, 13 september 1581. 
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In 1598 woonden er nog de volgende zusters: Lambertjen Gerrits, Aeltjen Dircks, 
Geertjen Henricks, Geese Frans, Oede Willems, Trijne Jans, Nijse Jans en Anna 
Willems.68 
 
Een aantal gebouwen van het kloostercomplex, waaronder het voormalige 
gasthuis (Klooster 17-19) werd door de stad verhuurd of verkocht.  
 
4.6 Gebruiksfuncties van het Sint-Catharinaklooster na de 
opheffing  
 
Woonruimte en werkplaats voor Engelse ballingen uit Norwich en Colchester 
(vanaf 1593) 
Zij waren wevers en mochten in het Sint-Catharinaklooster werken en wonen.69  
 
Deel van de Sint-Catharinakapel in gebruik door de Waalse gemeente (1687 tot 
1816).70 
Van 1687 tot 181671 is een deel van de kapel in gebruik geweest door de Waalse 
gemeente/Hugenoten (=Franse protestanten). Hierdoor werd de kapel destijds 
Franse kerk genoemd.  
 
Illustere Hogeschool (Veluws Gymnasium) (1600-1647) 
In 1600 verhief het kwartier van de Veluwe de Latijnse school in Harderwijk tot 
Illustere hogeschool. De term illustre (verheven) werd in die tijd gebruikt voor 
onderwijs dat op de universiteit voorbereidde.72 Deze hogeschool werd gevestigd 
in de gebouwen van het Sint-Catharinaklooster. Op de kaart van Van Geelkercken 
uit 1639 en de kaart van Joan Blaeu uit 1649 is de bestemming voor het klooster 
‘Hooge Schole en Oeconomie’ 73 (afb. 20).  
                                                 
68 Oud Archief Harderwijk, inv. nr. 1980, f. 130, anno 1598. 
69 Vredenberg 2005, p. 106. 
70 Vredenberg 2005, p. 106. 
71 De Franse gemeente in Harderwijk werd bij Koninklijk besluit van 15 november 1816 opgeheven. Hoever 1906, p. 
62. 
72 Duinkerken 1998, p. 38. 
73 Een oeconomie is een kosthuis voor leerlingen. 

De stad had de achtergebleven zusters van het Sint-Catharinaklooster, in mei 
1600, bevolen het hoofdgebouw te verlaten en haar slechts de woning van de 
zieken en die van de pater gelaten.74  
 

 
Afb. 19. Het Academiepoortje naast het Linnaeustorentje aan de overzijde van de 
Academiestraat. 
  

                                                 
74 Mars 1974, p. 224. 
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Onderstaand volgt een overzicht van de bestemming van de kloostergebouwen 
ten tijde van de Illustere Hogeschool: 
 
Collegezalen (Klooster 1, nummer 6 op afb. 4 (luchtfoto uit 2013) ) 
De Sint-Catharinakapel werd ingericht met collegezalen. Ter vergelijking kunnen 
de Agnietenkapel in Utrecht en de Agnietenkapel in Amsterdam worden 
genoemd. Beide dubbelkapellen werden eveneens in gebruik genomen (in 1631) 
door een illustere hogeschool.  
 
Tot de restauratie van de kapel door Jos Cuypers in 1911-1913 stond tussen de 
Sint-Catharinakapel en het naastgelegen voormalige hoofdgebouw van de zusters 
een academiepoortje. Na de restauratie is het poortje opgebouwd naast het 
Linnaeustorentje aan de overzijde van de Academiestraat (afb. 19). Het 
academiepoortje dateert uit de tijd dat het Veluws Gymnasium in de kapel was 
gevestigd. Het poortje gaf toegang tot de bovenverdieping van de kapel. In het 
fronton staat in het Latijn: ‘Bono publico et Palladi Sacrum MDCXXVI’ (Aan het 
algemeen welzijn en Pallas gewijd, 1626).75 
Het jaartal ‘1626’ kan een aanwijzing zijn dat al in dat jaar college werd gegeven 
in de Sint-Catharinakapel. 
 
Dienstwoning voor de rector (Academiestraat 14, nummer 4 op afb. 4) 
Het voormalige hoofdgebouw van de zusters, dat tot 1603 door zusters werd 
bewoond, werd in 1603 in gebruik genomen als dienstwoning voor de rector van 
de Illustere Hogeschool.  
 
Tweede76 kosthuis voor leerlingen (oeconomie) (Klooster 2-4, nummer 7 op afb. 4) 
Het vroegere werkhuis, Klooster 2-4, werd in 1630 ingericht tot tweede kosthuis 
voor leerlingen (oeconomie).77 In 1641 moest deze tweede oeconomie al worden 
gesloten wegens gebrek aan financiële middelen.78 

                                                 
75 De Jong 1998, p. 140. 
76 Het eerste kosthuis voor leerlingen bevond zich in de nabijheid van de Grote Kerk. 

 
Afb. 20. Detail van de plattegrond van Harderwijk door Joan Blaeu uit 1649 naar 
de kaart van Nicolaes van Geelkercken uit 1639, met ‘Hooge Schole en 
Oeconomie’ als bestemming genoemd van het Sint-Catharinaklooster. Bron: 
www.geheugenvannederland. 
 
Gelderse Academie (Universiteit van Harderwijk) (1647-1812) 
In 1647 werd de Illustere Hogeschool verheven tot Gelderse Academie met 
promotierechten. Het gymnasium bleef, als vooropleiding van deze universiteit, 
bestaan naast de nieuwe universiteit. Op 12 april 1648 werd de Gelderse 
Academie op plechtige wijze, in de Grote kerk geopend. Naast de al eerder 
gestichte universiteiten van Leiden, Franeker, Groningen en Utrecht, werd de 
Gelderse Academie in Harderwijk de 5e universiteit in Nederland.79 De universiteit 

                                                                                                                
77 Gebaseerd op de raadpleging van het Academiearchief te Arnhem door Tiemen Goossens, werkzaam bij het 
Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. 
78 Evers en Pop-Verhey 1985, p. 272 en 273. 
79 Bots en Evers 1998, p. 43. 
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telde vier faculteiten: theologie, wijsbegeerte en letteren, rechtsgeleerdheid en 
geneeskunde. In de periode 1647-1811 waren in het algemeen per faculteit twee 
hoogleraren benoemd.80 
 
De Gelderse Academie werd op 22 oktober 1811 bij Keizerlijk Besluit door 
Napoleon opgeheven. De gebouwen van de academie werden aan de gemeente 
afgestaan. Het lopende academische jaar werd nog afgemaakt. Het laatste 
academische ritueel was een promotie op 13 juni 1812.81  
 
Het spotrijmpje ‘Harderwijk is een stad van negotie, men verkoopt er bokking, 
blauwbessen en bullen van promotie’ suggereert dat men het niet zo nauw nam 
met het uitreiken van een bul. Toch is dit nooit bewezen.82 
 
Onderstaand volgt een overzicht van de bestemming van de kloostergebouwen 
ten tijde van de Gelderse Academie: 
 
Academie (Klooster 1, nummer 6 op afb. 4) 
De Sint-Catharinakapel deed voortaan dienst als academiegebouw van de 
universiteit. Tijdens een verbouwing werd de bovenverdieping over het hele 
schip van de kerk doorgetrokken. De boven- en benedenruimten werden op hun 
beurt weer in tweeën gedeeld. In het koor, op de benedenverdieping, was tot 
1672 een collegezaal met amfitheater voor de anatomische lessen.  
Tijdens de Franse bezetting werd deze ruimte in 1672 voor de rooms-katholieke 
eredienst bestemd, het amfitheater liep hierbij onherstelbare schade op. Na 1700 
vonden de anatomische lessen in een gebouw in de hortus botanicus plaats, dat 
de naam ‘snijcamer’ kreeg83 (nummer 13 op afb. 4). 
In de andere benedenruimte werden de theologiecolleges gegeven. De kleinste 
bovenruimte deed dienst als bibliotheek en in het grote bovenvertrek (het groot 

                                                 
80 Bots e.a (red.) 2000, p. 11. 
81 Vriendelijke mededeling Tiemen Goossens, werkzaam bij het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. 
82 www.collectiegelderland.nl 
83 De Jong 1998, p. 147. 

auditorium) werden de colleges in de rechten, medicijnen en wijsbegeerte 
gegeven. Hier vonden ook de promoties plaats (zie afb. 33).  
 
Dienstwoningen voor professoren (Academiestraat 14 (nummer 4 op afb. 4), 
Klooster 2-4 (nummer 7 op afb. 4) en deel van Klooster 2) 
Het voormalige hoofdgebouw van de zusters (Academiestraat 14) werd in 1643 in 
gebruik genomen als professorenwoning.84 
 
Na de sluiting van het kosthuis voor leerlingen werd Klooster 2-4 in 1641 
ingericht tot dienstwoningen voor twee professoren.  
 
Een vierde professorenwoning bevond zich tegen de zuidkant van de Sint-
Catharinakapel aan. In de periode 1711-1713 werd de laagbouw van Klooster 2 
aangekocht en gevolgd door nieuwbouw tegen de zuidkant van de kapel aan. De 
bebouwing aan de zuidzijde van de kapel, zichtbaar op de kadastrale kaart uit 
1832 (nummer 11 op afb. 14), is hier mogelijk een overblijfsel van.  
 
De voormalige dienstwoning aan de zuidkant van de kapel ‘het Academisch huijs 
over den Hortus Medicus gelegen’ werd in de periode 1747-1754 door David de 
Gorter bewoond.85 In 1754 vertrok hij, samen met zijn vader Johannes de Gorter, 
naar Rusland om samen lijfarts van keizerin Elisabeth te worden. 
 
Niet alle professoren verbleven in het voormalige Sint-Catharinaklooster. De 
overige professoren huurden of kochten een woning in Harderwijk. 

                                                 
84 Een overzicht van de bewoners van het gebouw Academiestraat 14 is te raadplegen in Halverstad 2014. 
85 Gebaseerd op de raadpleging van het Academiearchief te Arnhem (Gelders Archief 0013, inv. nr. 2 en 37) door 
Tiemen Goossens, werkzaam bij het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. 
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Afb. 21. Achterzijde Sint-Catharinakapel met aanbouw aan de rechterzijde op een 
ansichtkaart uit 1902. Bron: Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe.  
 
Dienstwoning voor de pedel (Klooster 17 en 19, nummers 1 en 2 op afb. 4) 
Het voormalige gasthuis van het klooster werd in 1648 in gebruik genomen als 
dienstwoning voor de pedel. 
In 1739 werd aan de linkerzijde van het voormalige gasthuis een ruimte 
aangebouwd voor de opslag van natuurkundige instrumenten en voor het 
gebruik als onderwijsruimte (Klooster 15, nummer 3 op afb. 4). 
 
Athenaeum (1816-1818) 
De Gelderse Academie werd opgevolgd door het rijksathenaeum (1816-1818). Bij 
Koninklijk Besluit van 13 juni 1818 werd het athenaeum echter weer opgeheven 
vanwege het gering aantal studenten86, waarbij de gebouwen werden 
toegewezen aan de stad Harderwijk.   
 

                                                 
86 Aerts en Hoogkamp 1986, p. 22. 

Dienstwoning voor de pedel (Klooster 15 tot en met 19, nummers 1 tot en met 3 
op afb. 4) 
Het voormalige gasthuis van het klooster (Klooster 17 en 19) bleef in gebruik als 
dienstwoning voor de pedel. 
 
19e en 20e eeuw 
Spinschool, Meisjesschool en Tekenschool 
Spinschool (Klooster 1, nummer 6 op afb. 4) 1822-1843 
Meisjesschool (Academiestraat 14, nummer 4 op afb. 4) 1869-1899 
Tekenschool (Academiestraat 14, nummer 4 op afb. 4) 1905-1931 
 
Militair magazijn en garnizoensbakkerij van het Koloniaal Werfdepot (1843-
1909): 
Militair magazijn (Klooster 2-4, nummer 7 op afb. 4 en Academiestraat 14?, 
nummer 4 op afb. 4, Klooster 1, nummer 6 op afb. 4 van 1843 tot 1867) 
In 1843 werden kloostergebouwen ingericht als militair magazijn van het 
Koloniaal Werfdepot.87 
 
Garnizoensbakkerij (Klooster 1, nummer 6 op afb. 4) 
Van 1867 tot 1907 was de Sint-Catharinakapel in gebruik als garnizoensbakkerij. 
De bovenverdieping werd toen gebruikt als meelzolder.88 
 
Sint-Catharinakapel in gebruik als Rooms Katholieke kerk (1913-1962) 
Na de restauratie van de kapel door architect Joseph Cuypers in de jaren 1911-
1913 werd de kapel vanaf 1913 weer gebruikt als R.K. kerk tot 1962. Op de 
locatie van de bebouwing aan de zuidzijde van de kapel is in 1912 een sacristie 
gebouwd (nummer 15 op afb. 4).  
 

                                                 
87 De Jong 1998, p. 139. 
88 De Jong 1998, p. 140. 
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In het jaar 1962 werd de nieuw gebouwde Catharinakerk aan de Van 
Maerlantlaan 1 in Harderwijk in gebruik genomen. Deze kerk is ontworpen door 
de Bussumse architect Herman van Putten (1905-1966).89 
De kapel deed vanaf toen dienst als meubelopslagplaats. In 1980 werd de kapel 
gerestaureerd, waarna zij een culturele functie kreeg.90 
 

 
Afb. 22. Links van de kapel, de verblijfsgebouwen ten tijde van het Sint-
Catharinaklooster. Rechts op de foto is het voormalige werkgebouw van het 
klooster (Klooster 2-4) zichtbaar. Foto genomen richting de Academiestraat. 
 
21e eeuw tot op heden 
Dienst Gemeentewerken eind jaren ’60 van de 20e eeuw tot 1982 
De gebouwen Academiestraat 14 en Klooster 2-4 werden eind jaren ’60 van de 
20e eeuw in gebruik genomen door de dienst gemeentewerken als kantoorruimte 

                                                 
89 www.catharinaharderwijk.nl 
90 Vredenberg 2005, p. 107. 

en depot. In 1982 verhuist de dienst gemeentewerken naar het nieuw gebouwde 
stadhuis aan de Havendam 56. 
 
RIAGG (De regionale instelling ambulante geestelijke gezondheidszorg Noord-
Veluwe) rond 1985 tot 2005 
De gebouwen Academiestraat 14, Klooster 2-4, en Klooster 19 werden in 1985 en 
Klooster 17/17a in 1990, ingericht als kantoorruimte van het RIAGG.  
 
Culturele functie vanaf 2005 tot op heden 
Vanaf omstreeks 2005 heeft het voormalige klooster een culturele bestemming. 
Vanaf 2007 heeft het gebouwencomplex Klooster 15 tot en met 19 een 
woonfunctie. 
 
 
5. Bouwgeschiedenis 
 
5.1 Stedenbouwkundige ontstaansgeschiedenis 
 
Ligging van het gebouwencomplex 
Het onderzochte gebouwencomplex Klooster 15 tot en met 19 maakt onderdeel 
uit van het voormalige Sint-Catharinaklooster. Het voormalige Sint-
Catharinaklooster bevindt zich in het zuidoostelijk deel van de binnenstad, 
binnen de stadsuitleg van 1315, aan de zuidzijde van de Academiestraat (afb. 23 
en 24).  
 
Aan de andere zijde van de Academiestraat bevond zich het uitgebreide 
tuinencomplex van het voormalige Minderbroederklooster. Door het midden van 
dit tuinencomplex, tussen de Wolleweverstraat en de Academiestraat, sneed de 
stadsbeek91 (zie afb. 24). 
 

                                                 
91 Schabbink 2012, p. 90. 
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Afb. 23. Klooster 15 tot en met 19 (blauw omkaderd), aan de zuidzijde van de 
Academiestraat (nummer 39 op de kaart) op een uitsnede van de 
stadsplattegrond van Joan Blaeu uit 1649 (afb. 24). Bron: 
www.geheugenvannederland.nl  
 
In de 16e eeuw werd hier het winterverblijf van het voormalige 
Johanniterklooster te ’s Heerenloo gebouwd, dat op het grondgebied van de 
tegenwoordige gemeente Ermelo lag. Het Linnaeustorentje is hiervan een 
restant. Deze traptoren dankt zijn naam aan het borstbeeld van Carolus Linnaeus 
dat, in 1869, in een nis is geplaatst.92 
 

                                                 
92 Vredenberg 2005, p. 104. 

  
Afb. 24. Stadsplattegrond van Joan Blaeu, 1649. De onderzochte gebouwen 
Klooster 15 tot en met 19 zijn blauw omkaderd. Bron: 
www.geheugenvannederland.nl 
 
Het oudste deel van het gebouwencomplex Klooster 15 tot en met 19 is het 
gebouw Klooster 19 dat, in de 15e eeuw, als een diepe huis in de rooilijn van de 
Academiestraat is gebouwd. Op de kaart van Blaeu (1649) is dit gebouw naast het 
gebouw op de hoek van de Academiestraat en de Donkerstraat (afb. 23) het 
enige diepe huis in de Academiestraat. De overige huizen betreffen dwarshuizen. 
Een mogelijke reden waarom Klooster 19 als een diepe huis is gebouwd, is dat 
zich hier misschien destijds al een flauwe bocht in de steeg bevond. Hierdoor zal 
de perceelsbreedte op deze locatie smaller zijn geweest. 
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Uit eerder uitgevoerd bouwhistorisch onderzoek (zie §1.2) is gebleken dat de 
toegang tot het Sint-Catharinaklooster, de Catharinasteeg (huidige 
Academiestraat), tamelijk smal geweest moet zijn.  
 
De Academiestraat herinnert aan de vroegere Gelderse Academie (Universiteit 
van Harderwijk) die in de gebouwen van het voormalige Sint-Catharinaklooster 
gevestigd was. Beroemde promovendi waren onder meer de Zweedse botanicus 
Carolus Linnaeus, bekend van de door hem ontwikkelde ordening van 
plantengeslachten, en de medicus Herman Boerhaave.  
 
De Academiestraat heette vroeger Sint Catharinastraat, Susterenstraat(je) of 
Susterensteeg achter Siwart. Vanaf 1661 komt meer algemeen de naam 
Academiestraat op, zo genoemd naar de Gelderse Academie.93 
  
De historische gegevens die met zekerheid betrekking hebben op de 
Academiestraat gaan terug tot 1525, wanneer sprake is van een huis in de 
Donckerstraat naast dat van Gerrit van Spuelde aan de ene zijde en ‘dat straatje 
daarmee men naar St. Catherijneklooster gaat’ aan de andere zijde.94                    
 
Klooster 17 en 19 vormden oorspronkelijk de noordoostelijke begrenzing van het 
Sint-Catharinaklooster. Hierbij vormde de oostgevel van Klooster 19 de oostelijke 
begrenzing en de noordgevels van Klooster 17 en 19 de noordelijke begrenzing 
van het kloosterterrein. 
 
Aan de noordzijde van Klooster 19 bevindt zich een dwarshuis aan de 
Academiestraat 12. Tussen beide gebouwen is een osendrop (druipstrook) die 
aan de straatzijde is dichtgezet.  
 

                                                 
93 Schilder’s nieuws- en advertentieblad d.d. 5 juni 1975. 
94 Schabbink 2012, p. 89. 

 

 
Afb. 25. Osendrop (rode pijl) tussen het diepe huis Klooster 19 en het dwarshuis 
Academiestraat 12. Bovenste afbeelding betreft de zijde aan de Academiestraat, 
onderste afbeelding is gezien vanaf de achterzijde. Bron: uitsnede bouwtekening 
Academiestraat 12, december 1992, t.b.v. uitbreiding RIAGG.95 
 
Aan de zuidzijde van Klooster 19 bevindt zich het voormalige hoofdgebouw van 
de zusters aan de Academiestraat 14. Tussen beide gebouwen is een gangetje dat 
naar het voormalige Kloosterterrein leidt.                                                                                                        

                                                 
95 Bouwtekening aangeleverd door Aart Bronkhorst, bouwkundig adviseur van de gemeente Harderwijk. 
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Ontstaan en ontwikkeling van de stad 
Harderwijk is ontstaan op een dekzandrug. Deze rug wordt doorsneden door het 
beekdal van de Sypel. De Academiestraat waaraan het voormalige Sint-
Catharinaklooster grenst, ligt op de zuidelijke flank van de doorsneden 
dekzandrug.96  
 
De nederzetting kreeg in 1231 haar stadsrechten.  
Het oudste deel van de stad is het gebied rond de Grote Poortstraat. Vóór 1294 
was de stad geheel ommuurd met poorten en rondelen. Aan de zijde van de 
Zuiderzee deed de stadsmuur tevens dienst als waterkering. In de Late 
Middeleeuwen had Harderwijk drie landpoorten en twee zeepoorten, waarvan 
alleen de Lagebrugge- of Vischpoort bewaard is gebleven. 
 
Buiten de Luttekepoort lag de Selhorst, een uithof van het Utrechtse kapittel van 
Sint Marie waar de oude parochiekerk van Harderwijk, de Sint-Nicolaaskerk 
stond.  
 
Omstreeks 1315 werd Harderwijk naar het zuidwesten sterk uitgebreid. Het 
klooster van de Minderbroeders kwam hierdoor binnen de stadsmuren te liggen. 
Binnen deze uitleg werd een nieuwe parochiekerk gesticht, de Onze-Lieve-
Vrouwekerk (huidige Grote kerk) als opvolger van de Sint-Nicolaaskerk.  
Omstreeks 1425 volgde een stadsuitleg in noordelijke richting, het gebied rond 
de Vischmarkt en de Keizerstraat omvattende. Deze uitbreiding bracht ook het 
Agnietenklooster binnen de stadsmuren. In 1503 werd Harderwijk getroffen door 
een grote stadsbrand.97 
 
In Harderwijk waren 5 kloosters, waarvan 3 vrouwenkloosters. Naast het Sint-
Catharinaklooster waren dat het Sint-Agnietenklooster en het klooster Clarendale 
van de Grauwe Susteren. De mannenkloosters betroffen het 

                                                 
96 Schabbink 2012, p. 21. 
97 Vredenberg 2005, p. 13, 15 en 16. 

Minderbroederklooster en het Fraterhuis, dat bewoond werd door broeders van 
het gemene leven.  

Op de kaart van Jacob van Deventer uit 1560 is te zien dat alle kloosters, op het 
Sint-Agnietenklooster na, zich in het zuidelijk stadsdeel bevinden. De locatie van  
het hof Selhorst in het gebied ten oosten van de Luttekepoort en de Grote Poort 
is ontleend aan Schabbink (2012).98  

                                                                        
Afb. 26. Kloosters, de Grote Kerk en de mogelijke locatie van het hof Selhorst 
weergegeven op de stadsplattegrond van Harderwijk van Jacob van Deventer uit 
1560: 1) Onze Lieve Vrouwekerk of Grote Kerk, 2) Sint-Catharinaklooster, 3) 
Klooster Clarendale van de Grauwe Susteren, 4) Minderbroederklooster, 5) het 
Fraterhuis en 6) Sint-Agnietenklooster. Bron: www.wildernis.eu. 
                                                 
98 Schabbink 2012, p. 75 t/m 77. 
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5.2 Gebruiksgeschiedenis 

Inleiding 
De gebouwen Klooster 17/17a en Klooster 19 behoorden van oorsprong tot het 
voormalige Sint-Catharinaklooster. Klooster 17/17a en mogelijk ook Klooster 19 
was destijds in gebruik als gasthuis.  
Na de reformatie, toen Harderwijk protestants werd, werd het Sint-
Catharinaklooster in 1582 gesloten. Hierna werd een aantal gebouwen van het 
complex door de stad verhuurd of verkocht.  
 
In de periode 1648 -1812 waren Klooster 17/17a en Klooster 19 samen in gebruik 
als dienstwoning voor de pedel van de Gelderse Academie. In 1739 werd Klooster 
15 tegen Klooster 17 aangebouwd als opslagruimte voor natuurkundige 
instrumenten.  
 
In de periode 1816-1818 deed Klooster 15 tot en met 19 dienst als dienstwoning 
voor de pedel van het Athenaeum. De laatste pedel bleef er wonen tot aan zijn 
dood in 1837.  
 
Omstreeks 1877 werd Klooster 15 tot en met 19 opgespitst in een linkerwoning 
(Klooster 15 en 17) en een rechterwoning (Klooster 17 en 19). In de loop der tijd 
zijn deze woningen aan meerdere mensen verhuurd en heeft Klooster 15 tot en 
met 19 verschillende huisnummers gehad. 
 
Vanaf 1985 tot 2007 was Klooster 19 in gebruik als kantoorruimte voor het 
RIAGG. Vanaf 2007 tot op heden is Klooster 19 in gebruik als 
appartementencomplex. 
 
Klooster 17 en 17a waren vanaf 1985 tot 1990 in gebruik als twee woningen. 
Vanaf 1990 tot 2007 was zowel Klooster 17 als Klooster 17a in gebruik als 

kantoorruimte van het RIAGG.99 Vanaf 2007 tot op heden zijn Klooster 17 en 
Klooster 17a weer in gebruik als twee afzonderlijke woningen.  
 
Klooster 15 is vanaf 1985 tot op heden in gebruik als woning. 
 
Oudste bouwfase, periode vóór 1464: diepe huis, bewoond door Nale 

Hugen (Klooster 19) 
In een archiefstuk anno 1464 wordt beschreven dat Nale Hugen geld van de 
zusters achter Sywerts heeft ontvangen dat zij haar schuldig waren in verband 
met de verkoop van haar huis aan de zusters.  
 
‘Voor Hilbrant Bluet en Ailt van Hierde bekende Nale Hugen met Gerit Jansz haar 
gec.momber dat haar de zusteren achter sywerts voldaan hebben het geld dat zij 
haar schuldig waren van het huis daar de zusters ter ene zijde naast bij gelegen 
zijn en die weduwen t.a.z. voor dez.sche. bekende heer Gerit Pater der zusteren 
dat hij Nale voor: het huis voors. verhuurd heeft 10 jaar lang om 3 rijnsgl ’s jaars 
en stierf Nale hier binnen zo zou deze huur terstond mede dood wezen’.100 
 
De situering van het huis wordt als volgt beschreven: aan de ene kant gelegen 
naast de woning van de zusters en aan de andere kant die van de weduwen. Nale 
Hugen heeft het huis als huurster in gebruik voor de komende 10 jaar. In geval 
van haar overlijden zal de huurovereenkomst meteen vervallen zijn. Hiermee 
wordt de aankoop van een huis op de locatie van Klooster 19 beschreven.  
 
In de periode dat Nale Hugen Klooster 19 bewoonde was het huis nog niet 
uitgebreid met een achterhuis (Klooster 17/17a). De plek van het huidige 
Klooster 17/17a was destijds waarschijnlijk in gebruik als achtererf. Uit het 
interview met de vroegere bewoonster mevrouw Wilhelm-Rikkers in 1985101 

                                                 
99 Omstreeks 2005 is Klooster 17 en mogelijk ook Klooster 17a en Klooster 19 in gebruik geweest door de 
muziekschool. 
100 Oud Rechterlijk Archief Harderwijk inv. nr. 129, f. 175, anno 1464. 
101 Schilder’s Nieuwsblad, dinsdag 24 december 1985. 
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blijkt dat op de locatie van Klooster 17a mogelijk een beerput of waterput in de 
ondergrond zit. Een andere mogelijkheid is dat er sprake kan zijn van een 
inpandige beerkelder horend bij het later gebouwde achterhuis Klooster 17/17a. 
 
Tijdens (een deel van) de Kloosterperiode:  mogelijk patershuis 

(Klooster 19) 
Het is niet bekend of de paters bij of in de vrouwenkloosters woonden, of 
misschien soms hun verblijf in het Fraterhuis hadden.102 Het is bekend dat onder 
andere het tertiarissenklooster ‘het Olde Convent’ in Groningen in 1460 een 
patershuis had met een uitgang naar de straat. Paters mochten immers volgens 
de regels van de zusters niet in het klooster zelf komen.103  
 

  
Afb. 27. Uitsnede van de stadskaart van Johannes Blaeu uit 1649. Op de locatie 
van Klooster 19 staat een diepe huis met een trapgevel afgebeeld. In de korte 
gevelzijde is een ingang weergegeven. Bron: Streekarchivariaat Noordwest-
Veluwe. 

                                                 
102 Mars 1974, p. 163. 
103 Bakker 1988, p. 138. 

In de 16e eeuw had het Sint-Catharinaklooster een patershuis aan de zuidzijde 
van de Sint-Catharinakapel. De laagbouw van Klooster 2 (nummer 14 op afb. 4) is 
hier waarschijnlijk een overblijfsel van. Na de opheffing van het klooster mochten 
de zusters in enkele gebouwen blijven wonen waaronder in dit patershuis. 
 
Het is mogelijk dat Klooster 19 gediend heeft als patershuis, als voorganger van 
het latere patershuis aan de zuidzijde van de kapel. Dit diepe huis heeft tijdens de 
kloosterperiode waarschijnlijk een uitgang aan de straatzijde gehad, zoals ook 
zichtbaar is op de stadskaart van Blaeu (afb. 27). Een kanttekening hierbij is dat 
de bebouwing op historische kaarten niet altijd betrouwbaar is weergegeven. 
 
Tijdens (een deel van) de Kloosterperiode:  gasthuis (Klooster 17/17a en 

mogelijk ook Klooster 19) 
Het is aannemelijk dat Klooster 17/17a tijdens de kloosterperiode in gebruik was 
als gasthuis. Dit is af te leiden uit een schriftelijke bron uit 1636 (afb. 30).  
 
In de Late Middeleeuwen hadden gasthuizen in de eerste plaats opvang als 
functie, zij waren niet speciaal voor zieken bestemd. Mensen werden in een 
gasthuis opgenomen omdat ze invalide, oud en arm waren en behoefte hadden 
aan eten, een rustplaats, warmte en licht. Gasten die uitgeput of ziek waren 
konden tijdelijk worden opgenomen in het ziekenhuis van het desbetreffende 
klooster.104  
 
Met enige voorzichtigheid kan worden gesteld dat in de periode vóór de periode 
omstreeks 1519 (d)105 Klooster 17/17a uit een eenlaags gebouw met een zolder 
bestond. Bouwsporen in de kapconstructie (zie §6.3.3) lijken er op te duiden dat 
de zolder destijds als woonruimte heeft gediend. Dit beeld past bij de 
gebruiksfunctie van het gebouw voor de opvang van mensen. 
 

                                                 
104 Langbroek 2012, p. 14 en 17. 
105 Dendrochronologische datering. Bijlage 2 bevat de resultaten van het dendrochronologisch onderzoek.  



Bouwhistorische opname Klooster 15 tot en met Klooster 19, Harderwijk     Rachel Halverstad 

 
35 

Tijdens (een deel van) de Kloosterperiode:  mogelijk weefhuis (Klooster 
17a) 

Aan een moerbalk in Klooster 17a bevinden zich een smeedijzeren haak, de 
afdruk met nagelgaten van een tweede haak en een smeedijzeren ring met een 
doorsnede van 16 centimeter (afb. 28). Waarvoor deze bevestigingen gediend 
hebben is onduidelijk. Bij de Paradijspoort zijn in het midden van de doorgang 
vergelijkbare smeedijzeren ringen aan een balk aanwezig. Ook daar is de functie 
van beide smeedijzeren ringen niet duidelijk.106 Mogelijk kunnen de smeedijzeren 
haken en -ring in Klooster 17a in relatie worden gebracht met een ambachtelijke 
activiteit die hier in de kloosterperiode werd uitgeoefend. Hierbij zijn meerdere 
interpretaties mogelijk, zoals een functie van de haken en ring ter bevestiging van 
een weefgetouw (afb. 29), ter bevestiging van een weegschaal of om er 
bijvoorbeeld vlees aan te drogen. Waarbij het laatste zou betekenen dat deze 
ruimte als keuken heeft gediend.   
 

   
Afb. 28. Bevestiging van een metalen haak en de afdruk met nagelgaten van een 
tweede haak (linker afbeelding) en een metalen ring aan de 5e moerbalk van links.  
 
In 1448 werd de zogenaamde gildewet voor de wollewevers vastgelegd. Hierin 
stond beschreven dat de kloosterzusters het gebruik van maximaal twee 
weefgetouwen was toegestaan. Het gilde wilde namelijk niet teveel concurrentie 
ondervinden van de kloosterzusters.107 ‘Item so en soelen die conuente der 

                                                 
106 Emmens 2012, p. 29. 
107 Vriendelijke mededeling Tiemen Goossens, werkzaam bij het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. 

sustern niet meer dan twe wullentow (weefgetouw, Tiemen Goossens) an hoeren 
conuente houden’.108 
 

 
Afb. 29. Tekening van een weefgetouw. Bron: www.middeleeuwen.areinders.nl 
 
Periode 1583 – 1603 (na de reformatie):  verhuurd als woning 
In bronnen uit de periode 1583 – 1603 is er een tendens om Klooster 17/17a aan 
te duiden als de eerste of voorste woning, terwijl Klooster 19 wordt aangeduid 
als de andere woning of de woning naast de weduwenhuisjes.109 

                                                 
108 Oud Archief Harderwijk, inv. nr. 798, f. 24v. 
109 Vriendelijke mededeling Tiemen Goossens, werkzaam bij het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. 
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1583: woning gehuurd door Wilhelm van Houckelem (Klooster 
17/17a en 19) 

‘Wilhelm van houckelem hefft gepachtet de vorste woeninge van St. Catharinen 
Conuent, so dat Egbert Renger gebruijcket hefft, mit verh [?, Tiemen Goossens] 
dat poerthuijssken (= Klooster 19, Tiemen Goossens) mit sijn toebehoiren, daer 
suster Reijntgen plach te woenen’.110 
 
1587: woning gehuurd door Wilhelm van Houckelem (Klooster 19) 
‘Die andere wohninge van St. Catharinen Conuent [,] naest die weduwen 
huijsskes’ gepacht door Wilhelm van houckelem.111 
 
1590: woning gehuurd door Aert van Houckelem (Klooster 19) 
‘Die woeninge van St. Catharinen Conuent aldernaest die weduwen huijsskens’ 
werd vroeger gepacht door Wilhem van Hueckelem en nu door zijn broer Aert.112 
 
1603: woning gehuurd door Joffer Assuera van Hoeclum (Klooster 

19) 
Joffer Assuera van Hoeclum pacht ‘die woninge van Catharijnen Conuent naest de 
weduwen’.113 
 
1636: verhuurd aan weduwe Slijps (Klooster 17/17a en 19?) 
In een tekst uit 1636114 wordt gesproken over de verhuur van Klooster 17, 17A en 
19, aangeduid als het Gasthuis van het Sint-Catharinaklooster. De verhuur was 
inclusief het gebruik van het ‘keldercken onder des Rectors keucke(n)’.  
Aan de zijde van het voormalige gasthuis zijn in de kelder van het naastgelegen 
gebouw aan de Academiestraat 14 sporen van een tussenmuur gevonden die 
wijzen op een opsplitsing in een grote en een kleine kelder. Waarschijnlijk betreft 
de laatste het ‘keldercken onder des Rectors keucke(n)’, oftewel de kelder onder 

                                                 
110 Oud Archief Harderwijk inv.nr. 474, f.209, 1583. 
111 Oud Archief Harderwijk, inv. nr. 474, f. 226, 1587. 
112 Oud Archief Harderwijk inv. nr. 474, f. 252v, 1590. 
113 Oud Archief Harderwijk, inv. nr. 281, f.54v, 1603. 
114 Oud Archief Harderwijk 1640, p. 6. 

de keuken van de rector. Het gebouw Academiestraat 14 was ten tijde van de 
Illustere Hogeschool dienstwoning van de rector vanaf 1603 tot 1643.   
 

    
Afb. 30. Tekst uit 1636. Bij 23 september 1636 is te lezen: ‘Is het gasthuijs van S. 
Catharinen Clooster, het keldercken onder des Rectors keucke(n), ende het somer-
keucken’ken bij den eijckelboom, aen Weduwe slijps verhuijrt ….’. Bron: Oud 
Archief Harderwijk 1640, p. 6.115 
  
1648 – 1812 dienstwoning voor de pedel van de Gelderse Academie 
(Klooster 17/17a en Klooster 19. Vanaf 1739: Klooster 15 tot en met Klooster 
19) 
Zoals eerder genoemd is de verschijningsvorm van gebouwen op historische 
kaarten niet altijd betrouwbaar weergegeven. Wat opmerkelijk is, is dat op de 
kaart van Blaeu uit 1649 bij het huis op de locatie van Klooster 17/17a ook in het 
midden van het dak een schoorsteen is weergegeven (afb. 31). Bij de andere 
huizen ontbreekt een schoorsteen in het midden van het dak.  

                                                 
115 Deze tekst uit 1636 is aangeleverd en vertaald door Tiemen Goossens, werkzaam bij het Streekarchivariaat 
Noordwest-Veluwe. 
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Mogelijk was in Klooster 17 op deze locatie een wandstookplaats gecombineerd 
met een binnenmuur en een rookkanaal dat uitmondde in de nok. Het is bekend 
dat de ruimte rechts op de afbeelding op de begane grond in gebruik was als 
vergaderruimte voor de academische senaat. Deze ruimte was voorzien van een 
haard (zie verderop in de tekst). Gezien bovenstaande was het linkervertrek op 
de begane grond, en misschien ook op de eerste verdieping, mogelijk eveneens 
voorzien van een haard.  
 

 
Afb. 31. Uitsnede van de plattegrond van Blaeu uit 1649. Op de locatie van 
Klooster 17/17a is, in het midden van de lengteas, een schoorsteen zichtbaar in de 
nok (rode pijl). Bron: www.geheugenvannederland.nl 
 
De dienstwoning voor de pedel (Klooster 15 tot en met 19) was voor meerdere 
functies in gebruik. De woonvertrekken van de pedel bevonden zich vermoedelijk 
in het huidige Klooster 19. Dit blijkt uit een notule uit 1748116 waarin staat 

                                                 
116 Gelders Archief, 0013, inv. nr. 2, p. 376. 

vermeld dat de pedel regelmatig wateroverlast heeft omdat de vloer in zijn huis 2 
voet lager ligt dan de straat.117 Klooster 19 is gesitueerd aan een straat.  
 
Net als de professoren118 zal ook de pedel studenten in de kost hebben gehad. 
Van Gerhard Wolters is bekend dat, omstreeks 1812, twee studenten bij hem 
inwoonden.119 
 
1816 – 1818 dienstwoning voor de pedel van het Athenaeum (Klooster 15 
tot en met Klooster 19) 
Na de sluiting van de Gelderse Academie in 1812 bleef de woning bewoond door 
Gerhard Wolters. Van 1816 tot 1818 heeft hij als pedel gefunctioneerd voor het 
Athenaeum. Gerhard Wolters was de laatste pedel. Hij is er blijven wonen tot aan 
zijn dood in 1837. 
 
De bestemming van Klooster 17 en 19 als woning van de pedel werd ook 
beschreven in de Harderwijker Courant van 27 juli 1988: ‘Het kleine nauwe 
straatje, dat van de Catharinastraat naar dit plein voert, zou men Pedelstraatje 
kunnen noemen, omdat in het eerste huis op dit plein en aan dat straatje de Pedel 
der Akademie woonde.’ 
 
Aerts en Hoogkamp (1986) omschrijven het ambt van de pedel als volgt: ‘De 
pedel was de bode van de universiteit en de officiële dienaar van het college van 
senatoren. Hij trad op als boodschapper tussen de senaat en de stedelijke 
overheid en bracht bevelen van de senaat aan de studenten over. De pedel 
vorderde ook de boeten en gelden in, die studenten aan de universiteit 
verschuldigd waren. Vaak was hij ook belast met het bezorgen van de diploma’s 
en de vrijstellingen van accijnzen- een taak die gemakkelijk lucratief gemaakt kon 
worden. De belangrijkste taak van de pedel was een ceremoniële: hij was de 
drager van de staf, die de universitaire waardigheid representeerde. De scepter 

                                                 
117 Vriendelijke mededeling Tiemen Goossens, werkzaam bij het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. 
118 Duinkerken 2000, p. 44 en 45. 
119 Bewoningsgeschiedenis door K. Chr. Uittien. Harderwijk 26 oktober 2014. 
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van de Gelderse universiteit was een zwarte ebbenhouten staf van een meter en 
dertien centimeter lengte, bekroond met een zilveren knop, waarop een Minerva-
beeldje prijkte en waaraan schildjes hingen met de wapens van de Gelderse 
Kwartieren. De pedel kondigde de promoties aan en ging bij officiële ceremoniën 
in toga en met de geheven staf de rector magnificus voor. Ook hoorde hij de 
rector te begeleiden wanneer deze naar de universiteit, de Senaatsvergaderingen 
of ter kerke ging of daarvan terugeerde. De pedel had een woning in de 
universiteitsgebouwen. De universiteit betaalde hem 175 tot 250 guldens jaarlijks, 
maar daarnaast had hij -niet zelden aanzienlijke- inkomsten uit allerlei ‘profijten 
en emolumenten’ (fooien en bemiddelingsgelden). Bovendien genoot de pedel als 
lid van de universitaire gemeenschap vrijstelling van allerlei accijnzen’.120 
 

 
Afb. 32. Pedelstaf van de Gelderse academie, gemaakt in 1648. Op de hals van de 
bekroning is het wapen van Harderwijk gegraveerd. Het Pallas-beeldje, dat 
oorspronkelijk de staf bekroonde, is verloren gegaan en vervangen door een 
zilveren busje. Bron: Aerts en Hoogkamp 1986, p. 33 en 34. 

                                                 
120 Aerts en Hoogkamp 1986, p. 34. 

De achtereenvolgende pedellen waren:121 
 

1. Andries Heimeriks (1648 - 1669, toen overleden)122 
2. Johannes Esser (1648 - ?, was alleen adjunctpedel) 
3. Helmich van Asselt (1657 - 1669, adjunctpedel; 1670 – 1679 pedel) 
4. Petrus van Asselt (1679 - 1711, toen overleden, was zoon van Helmich) 
5. Frans Mossel (1711 - 1723, toen overleden) 
6. Pieter Gartner (1723 - 1746, toen overleden) 
7. Teunis van Staveren (1747 - 1781, toen overleden) 
8. Jan van Beek (1781 - 1802, toen overleden) 
9. Gerhard Wolters (1802 - 1812) en (1816 - 1818) 

 
Aan de hand van bovengenoemde lijst van pedellen zou kunnen worden afgeleid 
dat de pedel die op een tekening uit 1806 staat afgebeeld Gerhard Wolters 
betreft (afb. 33). Op deze tekening wordt een inauguratie in de academie te 
Harderwijk weergegeven. 
 
Ten tijde van de Gelderse Academie (1648-1812): gijzelkamer (Klooster 17) 
In een tekst uit 1738 over het besluit om een ruimte te bouwen ‘tot bewaring van 
den Brandspiegel en andere mathematische instrumenten’ staat beschreven dat 
deze camer (Klooster 15) ‘in den hof tegen de gevel van de gyselcamer op het 
Clooster van de academie’ gemaakt moest worden.123 Dit betekent dat de 
gijzelkamer zich heeft bevonden in het meest linkse vertrek van Klooster 17.  
 

                                                 
121 Gebaseerd op de raadpleging van onder andere notulenboeken van het bestuur van de Academie en de 
jaarrekeningen van de Academie (Gelders Archief 0013) door Tiemen Goossens, werkzaam bij het Streekarchivariaat 
Noordwest-Veluwe. 
122 Recentelijk is gebleken dat omstreeks 1663 de naastgelegen professorenwoning aan de Academiestraat 14 
bewoond werd door professor Franciscus Jacobus Kochius. Aan de andere zijde woonden omstreeks 1663 
respectievelijk Fennetje Jans (weduwenhuis), Henrikje Dirks (weduwenhuis) en Lijsbet Voet (Academiestraat 6). 
Vriendelijke mededeling Tiemen Goossens, Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. Bron: Archief Hervormde 
Gemeente Harderwijk, inv. nr. 45. 
123 Zie §5.3; fase 5. 
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Afb. 33. Reproductie van een tekening uit 1806 van de grote gehoorzaal op de 
bovenverdieping van de Catharinakapel gemaakt door Christiaan Andriessen. Op 
de tekening is te zien hoe de lector C.J. van Baer van Slangenburg door de pedel 
naar de katheder wordt geleid voor het houden van zijn entreerede. Bron: 
www.collectiegelderland.nl. 
 
Opsluiting als straf werd zeer waarschijnlijk alleen in de tijd van de Gelderse 
Academie toegepast. Uit de tijd van de Illustere Hogeschool (Veluws Gymnasium) 
worden in een notulenboek van de curatoren en de schoolraad samen, waarin 
ook de rector zat, vanaf 1636 maatregelen tegen studenten genotuleerd, zoals 
verbanning uit Harderwijk. In de notulen komt nergens opsluiting als maatregel 
naar voren. In de tijd van het Athenaeum (1816-1818) zijn er evenmin studenten 
bestraft.124 
 

                                                 
124 Vriendelijke mededelingen Tiemen Goossens, werkzaam bij het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. 

Tijdens de Gelderse Academie werden in de gyselcamer soms, door de senaat 
bestrafte, studenten opgesloten voor de overlast die zij hadden veroorzaakt. 
Duinkerken (2000) noemt de volgende vormen van overlast: ‘glazen inslaan (in de 
17e en 18e eeuw hadden de meeste huizen ramen, bestaande uit meerdere ruiten, 
met luiken ervoor. Studenten deden de luiken open en sloegen hard met een 
degen of stok tegen de raampjes, waardoor er diverse sneuvelden), het 
besmeuren met teer van huizen, het ‘promoveren’ van kippen (dat wil zeggen: 
stelen en opeten), het lastig vallen van burgers en van soldaten’.125 
 
A.C.J. de Vrankrijker (1936) schrijft hierover het volgende: ‘Harderwijk besloot in 
1667 de boete op het inslaan van ruiten te verhoogen tot 500 gulden en op het 
stelen van hoenders tot 250 gulden, met verbanning voor wie niet kon betalen; 
daartegenover werd den schuldige aan vechtpartij of duel meestal vergiffenis 
geschonken bij berouw en belofte van beterschap, en clementie betracht, zoodra 
de beschuldigde beweerde in dronkenschap gehandeld te hebben!’ 
 
Het dagelijks bestuur van de universiteit lag in handen van de academische 
senaat. Het college van senatoren werd gevormd door de gezamenlijke 
hoogleraren, onder voorzitterschap van de rector magnificus.126 
De meeste academiën bezaten een eigen rechtbank. De academie van Harderwijk 
had ook een eigen rechtbank. De senaat sprak met twee burgemeesters recht 
over alle misdrijven, uitgezonderd halsmisdaden. Het veroorzaken van rumoer en 
kwesties van gering belang handelde de senaat alleen af.127   
 

                                                 
125 Duinkerken in Bots e.a. 2000, p. 43 en 44. 
126 Aerts en Hoogkamp 1986, p. 36. 
127 De Vrankrijker 1936, p. 149 en 158. 
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Afb. 34. Een in 'n duel gewonde en in de schulden geraakte student op zijn kamer 
in afwachting van het verhoor voor de academische rechtbank, waarvoor de 
gerechtsdienaar links hem oproept: ‘Dominus citatur ad Rectorem’. Naar een 
gravure door Jacob von der Heyden uit 1618, opgenomen in Schoch, Comoedia 
vom Studentenleben, Leipzig 1758. Bron: de Vrankrijker 1936, p. 151.  
 
Naast de gijzelkamer deed ook het Linnaeustorentje in de academieperiode 
dienst als cel.128 Op 1 maart 1665 staan de schepenen toe aan de Academische 
Raad ‘dat se het torenken tot een gijselplaetse sullen gebruijcken en op haer 
costen het Torenken met wacht verstercken’.129  
 
Naast opsluiting werd studenten ook huisarrest als straf opgelegd. Zo kreeg, in 
1769, een drietal studenten ‘het civiel arrest op haar camer’ als straf.130 Het is 

                                                 
128 Aerts en Hoogkamp 1986, p. 26. 
129 Oud Archief Harderwijk, inv.nr. 14, f. 3, 1 maart 1665. 
130 Oud Rechterlijk Archief Harderwijk inv.nr. 5, 1769. 

ook bekend dat het ontvangen van bezoek tijdens het huisarrest (‘kamerarrest 
zonder acces’)131 werd verboden. 
 
Ten tijde van de Gelderse Academie (1648-1812) en het Athenaeum (1816-
1818):  vergaderkamer van de Academische Senaat (linkerdeel van Klooster 
17) 
De ruimte die als gijzelkamer werd gebruikt, deed ook dienst als vergaderkamer 
voor de Academische Senaat. Dit blijkt uit de functieomschrijving van de pedel: 
‘dat de Gijselkamer na behoren sal worden opgeruimt en schoon gemaakt en dat 
de Pedel des winters, als den senaat aldaar sal vergaderen, de nodige provisie van 
houd en turf sal leveren om het vier (=vuur, Tiemen Goossens) aldaar te 
stoken’.132 Dit geeft aan dat er in dit vertrek een haardplaats aanwezig was.  
 
Zoals bovengenoemd werd de ruimte ten tijde van het Athenaeum (1816-1818) 
waarschijnlijk niet meer gebruikt als gijzelkamer maar zal het nog wel gebruikt 
zijn om in te vergaderen. 
 
In 1665 werd gesproken over de reparatie van twee kruisramen in de 
‘gijβelkamer’.133 Hiermee zullen de vensters in de voorgevel zijn bedoeld 
aangezien in de achtergevel op de begane grond destijds sprake was van een 
blinde muur.  
Tegenwoordig bevinden zich op de begane grond in het linkerdeel van Klooster 
17 in de voorgevel twee schuifvensters. Deze schuifvensters zullen in de 18e of 
19e eeuw de eerdere kruisvensters hebben vervangen.  
 
Rechts van de twee vensters bevindt zich op de begane grond een steens dikke 
scheidingsmuur, haaks op de voorgevel. Deze muur is ook weergegeven op de 
bouwtekening uit 1981, (bijlage 4) en vormt tegenwoordig de afscheiding tussen 

                                                 
131 Oud Rechterlijk Archief Harderwijk inv.nr. 23, 1781. 
132 Gelders Archief, 0013, inv.nr. 2, f. 28, april 1697. 
133 Gelders Archief, 0013, inv.nr. 20, 1665. 
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de entreehal en de woonkamer. Het is aannemelijk dat deze muur de afscheiding 
heeft gevormd van de gijzelkamer/vergaderkamer. 
 
1739 – 1818: opslagruimte voor natuurkundige instrumenten, 
experimenteerkamer/theatrum physicum/collegiekamer (Klooster 15)  
Klooster 15 (de lage aanbouw met lessenaarsdak) is in 1739 gebouwd als 
opslagruimte voor natuurkundige instrumenten ten tijde van de Gelderse 
Academie. Aanleiding voor de bouw vormde de schenking van een grote 
brandspiegel aan de academie.134  
Een brandspiegel is een spiegel met een holrond oppervlak dat de daarop 
vallende zonnestralen in een brandpunt verenigt. Voorwerpen die onder dit 
brandpunt worden gehouden kan men zo laten smelten of aansteken. 
 
Het besluit van de curatoren om een ruimte te bouwen ‘tot bewaring van den 
Brandspiegel en andere mathematische instrumenten’ werd genomen op 18 juni 
1738.135  
 
Aan de binnenzijde van de achtergevel van deze ruimte werd een gedenksteen 
met Latijnse inscriptie geplaatst dat herinnerde aan de schenking van een 
brandspiegel aan de Gelderse Academie door Lucas Willem van Broeckhuysen en 
de bouw van een kamer voor de bewaring van physische (natuurkundige) 
instrumenten. Met de restauratie van Klooster 15 in 1985 werd de gedenksteen 
uitgehakt. Zeer waarschijnlijk werd in dezelfde periode de achtergevel vervangen. 
De gedenksteen werd niet teruggeplaatst. Mogelijk werd de gedenksteen in het 
interieur niet passend gevonden. Tegenwoordig bevindt de gedenksteen zich in 
het depot van het stadsmuseum van Harderwijk.136  

 

                                                 
134 Op 13 juni 1748 wordt geschreven over ‘de Camer voor het spiegel’ waarmee de brandspiegel bedoeld zal 
worden, Gelders Archief, 0013, inv. nr. 2, p. 376. 
135 Gelders Archief, 0013 (archief academie), inv.nr. 2, p. 270. 
136 Vriendelijke mededeling Gertjan Baron, werkzaam bij het Stadsmuseum Harderwijk. 

 
Afb. 35. Foto uit 1930 van de gedenksteen aan de binnenzijde van de achtergevel 
van Klooster 15. De Gedenksteen met Latijnse inscriptie herinnerde aan de 
schenking van een brandspiegel aan de Gelderse Academie door Lucas Willem van 
Broeckhuysen en de bouw  van een kamer voor de bewaring van natuurkundige 
instrumenten in 1739. Bron: Penning 1930. 
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In 1930 heeft dhr. C.P.J. Penning Klooster 3 (het huidige Klooster 15) bezocht. 
Daar zag hij in een ruimte achter de keuken van de woning de gedenksteen die in 
één van de muren was ingemetseld. In een artikel137 heeft dhr. Penning de 
gedenksteen beschreven. Hier volgt een samenvatting daarvan: De steen bestond 
uit twee gedeelten: een bovenste van ongeveer een halve m² grootte, waarop 
een familiewapen met randschrift, en een onderste deel van ± 1m² grootte, 
nagenoeg geheel met letters volgebeiteld.  
Op den bovensten steen bevindt zich het wapen der familie van Broeckhuisen, 
met de negen hermelijnstaarten, het is gehelmd en wordt vastgehouden door 
twee staande leeuwen. Om dit wapen het volgende randschrift:  

L.W. Baro de Broeckhuisen. Eques. et coadiut. ord.teuto.  
 
Op de onderste steen is te lezen:  

Speculum . ex . aere . causticum . invisi 
tatae . magnitudinis . et . admirandae 

virtutis  
autore . viro . inlustri . ac . generoso  
Everardo . Ioanne . Benjamino . Barone  
de . Golstein . Grunsvordiae . et . Appelae  
Domino . Ducatus . Gelriae . et . Comitatus  
Zutphaniae . Consiliario . Cameraeque  

Rationum . Praeside . etc .  
Vir . inlustris . et . generosus . Lucas . Wil 
helmus . Baro . de Broeckhuisen . Dominus 
 Wolthusii . etc . Academiae . Hvic . Donum 

 dedit 
diaetam . exstruxerunt . inlustres . gene 
erosi . atque . amplissimi . academiae , cura 
tores . dd . Adrianus . Comes de Lynden  
Leonardus . Essenius . Franciscus . Ioan 

                                                 
137 Penning 1930, p. 169 en 170. 

nes . Baro . de Hekeren . Everardus . Ioan 
nes . Benjaminus . Baro . de . Golstein . Al 
exander . Baro . de Dedem . Antonius  
a Westervelt . Samuele Essenio . Se 
cretario . Anno . Christi . СІϽІϽССΧΧΧVІІІІ 

 
Vrij vertaald luidt het opschrift van de onderste steen: 
‘Door toedoen van den Hoogwelgeboren Heer Evert Jan Benjamin Baron van 
Goltstein, Heer van Grunsvoort en Appel, raad in den Hove des Vorstendoms 
Gelre en Graafschaps Zutphen, voorzitter der Rekenkamer enz., heeft de 
Hoogwelgeboren Heer Lucas Willem van Broeckhuisen, heer van Wolthuis enz., 
aan de Harderwijksche Hoogeschool ten geschenke gegeven een buitengewoon 
grooten en sterken brandspiegel.  
Daarvoor hebben de Hoogwelgeboren en zeer Achtbare Heeren Curatoren 
Adriaan Graaf van Lynden, Leonard Essenius, Frans Jan Baron van Heeckeren, 
Evert Jan Benjamin van Goltstein, Alexander Baron van Dedem en Antony van 
Westervelt eene kamer laten bouwen onder het secretariaat van Samuel Essenius 
in het jaar des Heeren 1739.’ 
 
In het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe bevindt zich een handgeschreven 
tekst uit 1738 dat nagenoeg dezelfde tekst is als de tekst op de gedenksteen. 
138 (zie afb. 36). Hieruit blijkt dat men in 1738 al bezig was met het opstellen van 
een tekst voor de gedenksteen.  
 
Naast opslagruimte diende Klooster 15 ook als experimenteerkamer, zoals blijkt 
uit een schriftelijke bron d.d. 16 juni 1739 wanneer gesproken wordt over ‘het 
maeken van de Exeperiment-Camer’.139 
 

                                                 
138 Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe, inv.nr. 1682. 
139 Gelders Archief, 0013 (archief academie), inv.nr. 2, p. 272, 16 juni 1739. 
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Afb. 36. Gedenkschrift uit 1738, in het Latijn, van Samuel Essenius,  
secretaris van de curatoren, over een grote brandspiegel aan de academie  
geschonken door L.W. baron van Broeckhuijsen. Bron: Streekarchivariaat 
Noordwest-Veluwe, inv.nr. 1682. 

In een schriftelijke bron uit 1807 staat geschreven ‘Behalve het reeds 
opgegevene, bevinden zig in het huisje door den Pedel bewoond een vertrek, waar 
in de Academische Senaat vergadert, een kleine kamer, waarin de Physische 
instrumenten, voor een groot gedeelte door zijne Excellentie den Ridder van 
Kinsbergen aan de Academie vereert, als in een Magazijn opeen gestapeld staan, 
en een Theatrum Physicum’.140 
 
Hieruit blijkt dat de ruimte met de gedenksteen, als eerbetoon aan de schenker 
van de brandspiegel dhr. Van Broeckhuijsen, naast opslagruimte ook gebruikt 
werd als onderwijsruimte. In 1739 bezat de academie waarschijnlijk nog weinig 
natuurkundige instrumenten. In 1802 was er echter een ruimteprobleem in 
verband met de opslag van instrumenten, zo blijkt uit de notulen van de 
Senaat.141 Hierin staat beschreven dat de instrumenten verspreid liggen in 
‘bovenkamers’ bij de pedel. De professoren zelf kunnen hiermee leven ‘vooral 
wijl door dit gebruik de kamer boven de gewone senaatkamer zoude 
vrijblijven’.142 
 
In het kader van de sluiting van de Academie in 1812 werd er een lijst van 
roerende goederen opgesteld. Bovenaan de lijst van physische (natuurkundige) 
instrumenten staat ‘een groot brandspiegel van metaal, onbruikbaar’ vermeld. 
Deze inventarislijst143 is opgenomen in dit rapport (zie bijlage 3).  
 
1818 – 1837 bewoond door de laatste pedel Gerhard Wolters 
Op de kadastrale minuut van 1832 (afb. 8) is vanuit het huidige Klooster 19 een 
stippellijntje weergegeven naar een keldertoegang op de linkerhoek van de 
achtergevel van het naastgelegen gebouw aan de Academiestraat 14. De 
kadastrale kaart toont hier een uitbouwtje. Op een foto uit 1950 is op deze hoek 
een afdakje boven een ingang zichtbaar (afb. 37). Bovenstaande lijkt erop te 

                                                 
140 Gelders Archief, 0013, inv. nr. 8, stuk nr. 17, 1807. 
141 Gelders Archief, 0013, inv. nr. 57, p. 278. 
142 Vriendelijke mededeling Tiemen Goossens, werkzaam bij het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. 
143 Idenburg-Siegenbeek van Heukelora 1934. 
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duiden dat Gerhard Wolters in 1832 (een deel van) de kelder van Academiestraat 
14 in gebruik had.  
  

 
Afb. 37. Afdakje boven keldertoegang aan de achtergevel van het naastgelegen 
gebouw Academiestraat 14. Bron foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
objectnummer 42159. 
 
Zoals eerder vermeld werd in 1636 ook een deel van deze kelder verhuurd aan 
weduwe Slijps.144   
 
1838 -   bewoond door stadsarchitect Jacobus Verhoeven (Klooster 19) 
Zie verderop in de tekst. 
 

                                                 
144 Tegenwoordig wordt de kelder weer verhuurd, ditmaal aan dhr. Cosmas Bronsgeest, bewoner van Klooster 17a. 

1840 – 1876  bewoond door dokter Johan Cornelis van der Burcht van 
Lichtenbergh 
In de raadsnotulen van 8 april 1840 staat beschreven dat hij het oude huis van de 
pedel op het ‘Klooster’ gratis als woning wil gaan gebruiken. De stadsarchitect die 
nog in de woning woont heeft 2 ‘kamers’ in gebruik. De dokter mag gratis gebruik 
maken van de overige vertrekken, inclusief ‘de gewezene senaatkamer’.  
Aangezien de senaatkamer zich in het linkerdeel van Klooster 17 bevond, kan 
hieruit worden opgemaakt dat de architect 2 kamers in het rechterdeel van het 
oude huis van de pedel bewoonde. 
 
Op 23 december 1842 werd tijdens een vergadering van de gemeenteraad van 
Harderwijk besloten dat Klooster 17, Klooster 15 en de tuin van Klooster 15 als 
één geheel verhuurd zou worden aan dokter van der Burcht van Lichtenberg. Dit 
werd als volgt omschreven: ‘een stukje tuingrond a ƒ16, bevorens een geheel met 
de zoogenaamde Collegiekamer, doch door de aantrekking van deze aan de 
zoogenaamde Senaatskamer een geheel te zamen uitmakende, en daar de 
Senaatskamer voornoemd een gedeelte uitmaakt van het huis waarvan de 
opbrengst of huur bij vroeger raadsbesluit is afgestaan aan den 2e stadsdocter, 
den Heer van der Burcht van Lichtenberg, zoo zal de huur voortaan van dat 
geheele gedeelte door Z… genoten worden’.145 Bovengenoemde Collegiekamer 
betreft het huidige Klooster 15, de Senaatskamer bevond zich op de begane 
grond in het meest linkse vertrek van Klooster 17. 
 
In het Overveluwsch Weekblad van 10 oktober 1868 wordt de plechtige 
inhuldiging van het Athenaeum op 23 januari 1816 beschreven. In het artikel 
wordt gesproken over ‘de senaatskamer in het huis van de pedel (thans bewoond 
door dr. Lichtenbergh)’. 
 

 

 

                                                 
145 Vriendelijke mededeling Tiemen Goossens, werkzaam bij het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. 
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5.3 Bouwgeschiedenis 
 
Inleiding 
In de beschrijving van de gebouwen zijn meerdere onderdelen genoemd waaraan soms een globale datering gegeven kan worden. Voorbeelden hiervan zijn een typerend 
metselverband, een type sleutelstuk, de toegepaste telmerken enz. Verder zijn door middel van dendrochronologisch onderzoek een aantal houten onderdelen van de 
panden Klooster 17/17a en het eerder onderzochte gebouw Academiestraat 14146 gedateerd.  
Aan de hand van bovenstaande is een bouwfasering gemaakt voor de panden Klooster 15 tot en met 19 (afb. 38 tot en met 41). Opgemerkt dient te worden dat dit 
onderzoek een bouwhistorische opname betreft en geen bouwhistorische ontleding. Ten aanzien van de bouwfasering zijn nog een aantal vragen overgebleven. 
 
Legenda 

 
 
De gekleurde kruizen betreffen de faseringen van de plafonds en kapconstructies.

                                                 
146 Halverstad 2014. 
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Afb. 38. Bouwfaseringstekening begane grond,147 de voorgevels aan de zijde van het Kloosterplein bevinden zich aan de onderzijde van de plattegrond.  
 

 
Afb. 39. Bouwfaseringstekening eerste verdieping,148 de voorgevels aan de zijde van het Kloosterplein bevinden zich aan de onderzijde van de plattegrond.  
                                                 
147 Bewerking van de bouwtekeningen uit 1982, 2005 en 2006. 
148 Bewerking van de bouwtekeningen uit 1982, 2005 en 2006. 
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Afb. 40. Bouwfaseringstekening zolderverdieping,149 de voorgevels aan de zijde van het Kloosterplein bevinden zich aan de onderzijde van de plattegrond.  
 

 
Afb. 41. Bouwfaseringstekening vliering,150 de voorgevels aan de zijde van het Kloosterplein bevinden zich aan de onderzijde van de plattegrond.  

                                                 
149 Bewerking van de bouwtekeningen uit 1982, 2005 en 2006. 
150 Bewerking van de bouwtekeningen uit 1982, 2005 en 2006. 
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Fase 0: oudste bouwfase, vóór 1464 

 
Afb. 42. Een diepe huis (Klooster 19) aan de zijde van de Academiestraat, gezien 
vanaf de zijkant. 
 
Het gebouwencomplex Klooster 15 tot en met Klooster 19 is in de Late 
Middeleeuwen ontstaan als een diepe huis in de rooilijn van de Academiestraat, 
dat destijds een steeg was. Een diepe huis is een rechthoekig huis, waarvan het 
dak haaks op de straat staat. De ingang bevond zich aan de straatzijde in de korte 
gevel. 
 
Een diepe huis was het meest gangbare burgerhuis vanaf de 14e eeuw en was 
onderverdeeld in een voorkamer en een achterkamer. De voorkamer was in 
gebruik voor ambacht of handel en had hoge vensters voor zoveel mogelijk licht. 
De achterkamer was een om de schouw gebouwd vertrek, de binnenhaard 
genoemd. Deze had een eigen lage zoldering ofwel (de insteek) om de warmte 
binnen te houden. Aan de hoofdstraten hadden de huizen vaak een verdieping 
waar zich representatieve ruimten of slaapkamers bevonden. Dergelijke 
voorbeelden van diepe huizen zijn de 15e eeuwse huizen Smedestraat 12 in 
Elburg en Donkerstraat 26 in Harderwijk. 
 
Uit de oudste bouwfase dateert het begane grondgedeelte in de achtergevel van 
het huidige Klooster 19. Het metselwerk is overwegend in patijtsverband 
gemetseld. In deze fase was Klooster 19 een eenlaags gebouw onder een kap met 
de ingang aan de straatzijde. Tussen dit huis en het naastgelegen dwarshuis aan 
de Academiestraat 12 was een osendrop. 
De verdiepingsvloer bestond oorspronkelijk uit een samengestelde 
gebintbalklaag met sleutelstukken, muurstijlen en korbelen. Twee korte 

sleutelstukken zijn bewaard gebleven. Zij zijn van het type ‘schuine kant als 
profiel, waarin hol’.  
 
Op de begane grond heeft mogelijk eerder een verlaagd plafond (insteek) 
gezeten in de achterkamer, op de locatie van de later toegevoegde enkelvoudige 
balklaag, bestaande uit twee balken met disselsporen.  
 
Afbeelding 43 toont een reconstructie van de gebruiksindeling van Klooster 19 in 
fase 0. Mogelijk is de insteek langer geweest. Met de aanbouw van het 
achterhuis (Klooster 17/17a), waarschijnlijk kort na de aankoop in 1464 van het 
diepe huis door de zusters, is aan de achterzijde van Klooster 19 namelijk een 
deel van het metselwerk afgebroken. Hiernaast lijkt de vreemde plek van het 
dichtgezette gemetselde enkelvoudige venster op de linkerhoek van de lange 
gevelzijde (afb. 66) erop te wijzen dat deze gevel langer zal zijn geweest.  
 

 
Afb. 43. Reconstructie van de gebruiksindeling van het diepe huis Klooster 19 in 
fase 0. 
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Fase 1: periode kort na 1464 

 
Afb. 44. Het diepe huis (Klooster 19) wordt aan de westzijde uitgebreid met een 
achterhuis (Klooster 17/17a). 
 
Na de verkoop van het diepe huis aan de zusters achter Sywerts, waarvan de 
betaling in 1464 plaatsvond, zal het diepe huis zijn uitgebreid met het achterhuis 
(Klooster 17/17a). Het achterhuis bestond uit een eenlaags gebouw met kap, 
bestaande uit kapgebinten met twee kromstijlgebinten. In de achtergevel is een 
rondboogfries toegepast. Naast uitstraling is mogelijk voor deze toepassing 
gekozen om een rechte gevellijn te krijgen. In deze periode is de zolder zeer 
waarschijnlijk in gebruik geweest als woongedeelte. Hierop wijzen de sporen van  
eerder aanwezige korbelen en sleutelstukken aan de onderzijde van de 
dekbalken op de huidige zolderverdieping.  
 
Aan de hand van bouwsporen in de moerbalken, korbelen met korte 
sleutelstukken onder de rechter strijkbalk en een oude foto van de 
verdiepingsvloer (afb. 129) kan worden afgeleid dat de verdiepingsvloer van 
Klooster 17/17a bestond uit een samengestelde gebintbalklaag. Enkele 
sleutelstukken zijn bewaard gebleven. Zij zijn van het type ‘schuine kant als 
profiel, waarin hol’ en dateren waarschijnlijk uit deze bouwfase.  
 
De rechter hoofdingang in de voorgevel van Klooster 17/17a dateert mogelijk 
eveneens uit deze bouwfase. Een eerdere ontlastingsboog boven de huidige 
strekse ontlastingsboog lijkt er namelijk op te duiden dat hier eerder een 
doorgang gezeten heeft. 
 

Het achterhuis heeft een afwijkende oriëntatie ten opzichte van het voorhuis 
waardoor er sprake is van een geknikte achtergevel (zie luchtfoto; afb. 4).  
In de limieten van 1493 worden als noordelijke begrenzing van het 
kloosterterrein diverse aangrenzende terreinen, van west naar oost genoemd. 
Waarschijnlijk heeft men het achterhuis destijds tot op de perceelsgrenzen van 
deze aangrenzende terreinen gebouwd, met een afwijkende oriëntatie als gevolg. 
 
Fase 2: periode kort vóór omstreeks 1519 

 
Afb. 45. Aan het diepe huis (Klooster 19) wordt een verdieping toegevoegd. 
 
In deze fase is aan het eenlaagse gebouw aan de huidige Academiestraat 
(Klooster 19) een verdieping toegevoegd met een kap, bestaand uit kapgebinten 
met één kromstijlgebint. De zoldervloer bestond uit een samengestelde balklaag 
met houtskelet. 
 
In de achtergevel van Klooster 19 is een duidelijk verschil in fasering zichtbaar. 
Boven het metselwerk in patijtsverband op de begane grond (fase 0) is de 
verdieping, op slordige wijze, in staand verband gemetseld (fase 2).  
In de lange zuidgevel bevinden zich op de eerste verdieping ter hoogte van het 
gangetje naar het voormalige kloosterterrein drie dichtgezette smalle, hoge 
rondboogvensters elk onder een dubbele ontlastingsgoog. In de noordgevel is op 
de locatie van de osendrop op de eerste verdieping een hoge dichtgezette 
gevelopening zichtbaar. Mogelijk heeft aan deze zijde eveneens een smal, hoog 
rondboogvenster gezeten.  
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Naast de bouwtekening uit 1981, duiden onder andere sporen van een afgehakt 
korbeel aan de onderzijde van een lang sleutelstuk, met schuine kant als profiel, 
en sporen van afgehakte korbelen aan de onderzijde van moerbalken erop dat de 
zoldervloer van Klooster 19 oorspronkelijk bestond uit een samengestelde 
gebintbalklaag.   
 
Waar de locatie van de trap naar de eerste verdieping en de zolder in deze fase 
heeft gezeten is niet duidelijk. 
 
Het feit dat het voorhuis (Klooster 19) eerder is voorzien van een extra verdieping 
dan het achterhuis (Klooster 17/17a, zie beschrijving fase 3) is af te lezen aan het 
metselwerk van de achtergevel van Klooster 19. Op de eerste verdieping is in de 
noordgevel van Klooster 19 zichtbaar dat het metselwerk aan de zijde van 
Klooster 17a is afgebroken. De achtergevel van Klooster 17/17a is hier koud 
tegenaan gemetseld. 
 
Op basis van de resultaten van het dendrochronologisch onderzoek (zie bijlage 2 
en beschrijving fase 3) kan met enige voorzichtigheid gesteld worden dat de 
bouwdelen Klooster 17/17a en Klooster 19, in hun huidige vorm, zijn ontstaan in 
dezelfde periode rond 1519 (d), waarbij waarschijnlijk een kleine fasering tussen 
de twee bouwdelen bestaat.  
 
Tegenwoordig heeft de oostgevel van Klooster 19 aan de straatzijde een 
puntgevel met vlechtingen. Op de stadskaart van Joan Blaeu uit 1649 staat op de 
locatie van Klooster 19 een diep huis met een trapgevel weergegeven (afb. 31). 
Het is goed mogelijk dat het gebouw Klooster 19 oorspronkelijk net als het 
nabijgelegen diepe huis Donkerstraat 26, een trapgevel met ezelsruggen heeft 
gehad.  
 
 
 
 

Fase 3: periode omstreeks 1519 

 
Afb. 46. Het achterhuis (Klooster 17/17a) wordt verhoogd met een verdieping. 
 
In deze fase is het achterhuis (Klooster 17/17a) met een verdieping verhoogd. De 
zoldervloer werd gebouwd als een enkelvoudige balklaag met alternerend 
houtskelet (afb. 104).  
De houten onderdelen van de kapconstructie zijn bij deze verbouwing opnieuw 
gebruikt. De eerder aanwezige korbelen en sleutelstukken zijn verwijderd. Bij de 
verbouwing zijn de korbelen vervangen. De, dendrochronologisch gedateerde, 
vervangen korbelen dateren de verbouwing, met enige voorzichtigheid gesteld 
omstreeks 1519 (d) (zie bijlage 2). 
 
De verdieping van het voorhuis (Klooster 19) is aan de rechterzijde (gezien 
richting de achtergevel (noordgevel)) afgebroken. De verdieping van Klooster 
17/17a is hier koud tegenaan gemetseld.  
Deze verbouwing betekent mogelijk dat er in die periode behoefte was aan meer 
ruimte om hulpbehoevenden op te vangen.  
 
De locatie van de trap naar de eerste verdieping en de zolder is niet bekend. 
Tijdens het onderzoek was het niet mogelijk om eventuele sporen van ravelingen 
aan de bovenzijde van de moerbalken te onderzoeken in verband met de 
aanwezige aftimmeringen.  
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Fase 4: Verbouwing tot dienstwoning van de pedel; omstreeks 
1648 
Na de oprichting van de Gelderse Academie in 1647 werden de gebouwen 
Klooster 17 en 19 ingericht tot dienstwoning van de pedel. Het is aannemelijk dat 
de doorgang op de begane grond tussen Klooster 17a en Klooster 19, aan de 
voorgevelzijde en de doorgang op de eerste verdieping tussen beide gebouwen 
aan de achtergevelzijde uit deze bouwfase dateren. Beide doorgangen zijn in 
2007 dichtgezet.  
 
Op de begane grond in Klooster 19 (afb. 52, ruimte 19.1) bestaat de 
verdiepingslaag uit een enkelvoudige balklaag, waar de 1e en 2e balk van links 
onderdeel van uit maken. Misschien is de enkelvoudige balkaag tijdens deze 
bouwfase aangebracht ter vervanging van een eerder aanwezige insteek.  
 
Sporen van kepen duiden erop dat op de begane grond en op de eerste 
verdieping ter hoogte van de 3e moerbalk van links haaks op de voorgevel een 
tussenwand was geplaatst.  
Op de begane grond is, in het midden van de 3e balk van links, bovendien een 
1,80 meter brede raveling waargenomen. Op de eerste verdieping wijzen sporen 
van twee kepen in de 2e moerbalk van links en een uitholling aan de onderzijde 
van de balk op de mogelijke aanwezigheid van een trapgat (afb. 53, ruimte 19.4). 
Uit deze sporen valt af te leiden dat de spiltrap in de pedelwoning zich 
waarschijnlijk op deze plaats heeft bevonden. 
 
Op de begane grond van Klooster 17 dateert de tussenmuur haaks op de 
voorgevel, tussen het tweede venster van links en de voordeur, waarschijnlijk 
eveneens uit deze periode. Deze muur vormde de afscheiding van de ruimte 
tegen de linker zijgevel die in gebruik was als gijzelkamer voor studenten en 
vergaderruimte voor de academische senaat (afb. 52, ruimte 17.1). De 

academische senaat vergaderde hier ook in de winterperiode omdat deze ruimte 
voorzien was van een haard.151  
 
Op de eerste verdieping dateren de kraalprofileringen aan de onderzijde van de 
balken vrijwel zeker uit deze bouwfase. Aan de hand van de locatie van de 
aangebrachte kraalprofileringen is een gebruiksindeling op de eerste verdieping 
van Klooster 17/17a en 19 reconstrueerbaar, met een gang langs de 
achtergevelzijde. Het feit dat bij de twee linker balken in Klooster 17 een 
kraalprofilering ontbreekt, kan waarschijnlijk verklaard worden doordat deze 
ruimte in de periode vóór 1802 in gebruik was als opslagruimte152 (afb. 53, 
ruimten 17.2 en 17.4).  
 
De vensters op de begane grond in de voorgevels van Klooster 17/17a en 19 zijn 
misschien eveneens in deze periode aangebracht. Het is denkbaar dat het 
schuifvenster met vast kalf in de voorgevel van Klooster 19 en de twee linker 
schuifvensters met vast kalf in de voormalige gijzelkamer in Klooster 17 
aangepaste kruisvensters betreffen. Dit blijkt uit een eerder genoemde 
schriftelijke bron uit 1665 waarin gesproken werd over de reparatie van twee 
kruisramen in de ‘gijβelkamer’.153 Het venster aan de rechterzijde van de gevel in 
Klooster 17a, voorzien van een vast kalf en middenstijl met onder twee 
draairamen, dateert waarschijnlijk ook uit deze bouwfase. Op een foto uit 1950 
zijn nog duimen zichtbaar in de kozijnstijlen van dit venster waarop voorheen de 
luiken van de onderste vensteropeningen draaiden (afb. 83).  
 
Op de eerste verdieping van Klooster 19 is in de gevel te zien dat hier gemetselde 
vensters waren toegepast. Dit bouwdeel is jonger dan het begane grondgedeelte 
van Klooster 17/17a. Het is daarom aannemelijk dat de voormalige houten 
kruisvensters op de begane grond van Klooster 17/17a later waren toegevoegd. 

                                                 
151 Gelders Archief, 0013, inv.nr. 2, f. 28, april 1697. 
152 Zie §6.3.2; beschrijving zoldervloer Klooster 17/17a. 
153 Gelders Archief, 0013, inv.nr. 20, 1665. 
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Het is bekend dat houten kruisvensters aan het eind van de 16e/begin van de 17e eeuw zijn toegepast in de gevel van Klooster 2-4.154 
De vensters, met uitzondering van het kruisvenster op de rechterhoek van Klooster 17a, zullen in de 18e eeuw zijn vervangen door schuifvensters met een schuivend 
onderraam.  
Aan de interieurzijde van het venster met vast kalf en middenstijl, op de rechterhoek van Klooster 17a, is het bovenraam voorzien van tralies. Tot de restauratie van 1985 
was het onderste deel eveneens voorzien van traliën. Het is goed mogelijk dat alle vroegere kruisvensters op de begane grond van de woning van de pedel voorzien waren 
van tralies. In een concept instructie voor de pedel uit de periode 1798-1806155 staat onder andere vermeld dat communicatie met de gegijzelden moest worden 
voorkomen. Om deze reden mocht de kamer boven de gijzelkamer aan niemand worden verhuurd. Waarschijnlijk dienden de traliën voor de vensters om contact tussen de 
opgesloten studenten en medestudenten, of ontsnappingen te voorkomen.   
 
Afbeelding 47 en 48 tonen reconstructietekeningen van de mogelijke indeling van de pedelwoning op de begane grond en eerste verdieping. De later aangebouwde ruimte 
voor de opslag van natuurkundige instrumenten (fase 5) is in de reconstructietekeningen verwerkt. De weergave van de binnendeuren, de hoofdingang aan de zijde van de 
Academiestraat en de gang aan de achtergevelzijde op de begane grond is gebaseerd op aannames.  
 

 
Afb. 47. Reconstructie van de mogelijke gebruiksindeling van de pedelwoning (Klooster 15 tot en met 19) op de begane grond met als ruimten: 1) klein gebouw voor opslag 
van natuurkundige instrumenten (gebouwd in 1739); 2) gijzelkamer voor studenten en tevens vergaderkamer van de academische senaat; 3) woongedeelte; 4) gang; 5) hal 
met spiltrap naar de eerste verdieping en als fenomenen: A) vroegere locatie van de gedenksteen met Latijnse inscriptie herinnerend aan de schenking van een brandspiegel 
aan de Gelderse academie; B) mogelijke locatie van een schouw; C) raveling mogelijk ten behoeve van een spiltrap en D) sporen van een tussenwand. 
 

                                                 
154 van Löben Sels, Vrijkotte en Wolfkamp 2005, p. 39. 
155 Gelders Archief, 0013, inv. nr. 8, stuk B, Art: 5. 
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Afb. 48. Reconstructie van de mogelijke gebruiksindeling van de pedelwoning (Klooster 15 tot en met 19) op de eerste verdieping met als ruimten: 1) klein gebouw voor 
opslag van natuurkundige instrumenten (gebouwd in 1739); 2) ruimte boven de gijzelkamer/vergaderkamer in gebruik als extra opslagruimte voor de natuurkundige 
instrumenten; 3) woongedeelte; 4) gang; 5) hal met mogelijke spiltrap naar de zolder en als fenomenen: A) uitholling aan de onderzijde van de balk op de plaats van een 
mogelijk eerder aanwezig trapgat met spiltrap; B) kepen van eerder aanwezige stijlen; C) sporen van een tussenwand en D) mogelijke locatie van een schouw. De 
vensterindeling op de plattegrond betreft de huidige vensterindeling. Het is niet duidelijk hoe de vensterindeling er ten tijde van het gebruik als pedelwoning heeft uitgezien.  
 
 
Fase 5: 1739 

 
Afb. 49. Aan de linker zijgevel van het achterhuis (Klooster 17) wordt een ruimte 
aangebouwd met een lessenaarsdak (Klooster 15). 
 

In 1739 is tegen de linker zijgevel van Klooster 17 (gezien vanaf het Kloosterplein) 
een ruimte voor de opslag van natuurkundige instrumenten gebouwd. Deze 
ruimte betreft het huidige Klooster 15. 
 
Het besluit van de curatoren om een ruimte te bouwen ‘tot bewaring van den 
Brandspiegel en andere mathematische instrumenten’ werd genomen op 18 juni 
1738.156  
 
De volledige tekst van het besluit luidt als volgt: 
‘Mercurii den 18 Junii 1738. Haer Ed. Mog. in overweging gevonden hebbende, 
dat het seer nootsakelyk is, dat tot bewaring van den brandspiegel en andere 
mathematische instrumenten, de academie toebehoorende, een bequaeme plaets 

                                                 
156 Gelders Archief, 0013 (archief academie), inv.nr. 2, p. 270. 
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wert gedespicieert, hebben de heeren van Dedem en van Westervelt versogt en 
gecommitteert om ingevolge de bestekken, door timmerman en metselaar 
overgegeven, in den hof tegen de gevel van de gyselcamer op het Clooster van de 
academie op de minste costen een camer met het nodige ter bewaring van 
gemelte instrumenten te laten maken’.157  
 
In de tekst uit 1738 wordt beschreven dat deze opslagruimte tegen de gevel van 
de gijzelkamer gebouwd moest worden.158  
 
Zoals eerder vermeld bevond zich aan de binnenzijde van de achtergevel van 
Klooster 15, tot de restauratie van 1985, een gedenksteen met Latijnse inscriptie 
anno 1739 waarin de schenking van een brandspiegel en de bouw van deze 
ruimte vermeld staat. Naast het vermelde jaartal 1739 op de gedenksteen wijst 
een betaling van de Gelderse Academie aan ‘Joannes Jacobus Geiger 
steenhouwer’ van 110 gulden op 27 februari 1739 er bovendien op dat de bouw 
van Klooster 15 in 1739 is uitgevoerd.159 
 
Fase 6:  Verbouwing van Klooster 15 tot en met 19 tot twee 
woningen; omstreeks 1877 
In Klooster 17 werd op de plaats van het 3e gebint van links een 
woningscheidende muur geplaatst. Klooster 15 en Klooster 17 vormden de 
linkerwoning en Klooster 17a en Klooster 19, de rechterwoning. De linker 
voordeur in de voorgevel van Klooster 17/17a zal uit deze fase dateren. De 
vensters, onder rollagen, op de eerste verdieping dateren vermoedelijk eveneens 
uit deze periode. Aan de hand van de locatie van de ontlastingsbogen en de 
smallere ontlastingsbogen, boven de huidige vensters, is te zien dat hier 
oorspronkelijk andere vensters, waaronder enkele smallere vensters, hebben 
gezeten. 

                                                 
157 Penning 1930, p. 170 en 171. 
158 Uit deze tekst uit 1738 kan worden afgeleid dat de gijzelkamer zich in het linkerdeel van Klooster 17 heeft 
bevonden.  
159 Gelders Archief, 0013 (archief academie), inv.nr. 30. 

 
Op de kadastrale minuut van 1832 heeft Klooster 15 tot en met 19 
perceelnummer 986. Op de kadastrale minuut van 1917 heeft de opdeling van 
Klooster 17 al plaatsgevonden. Klooster 15 en 17 hebben dan perceelnummer 
1821 en Klooster 17a en 19, perceelnummer 1820. De toekenning van de 
kadastrale nummers E1820 en E1821 vond plaats in 1877.160  
 
Op de plattegrond van Harderwijk door D.C. Tiemens uit 1914 is de scheiding 
tussen Klooster 15 en Klooster 17 enerzijds en Klooster 17a en Klooster 19 
anderzijds weergegeven (afb. 50).  
 

 
Afb. 50. Op de plattegrond van Harderwijk door D.C. Tiemens uit 1914 is de 
scheiding tussen de woningen Klooster 15 en 17 enerzijds en Klooster 17a en 19 
anderzijds weergegeven (zie rode pijl). Bron: Mulder, Kooiman en van Valderen 
2004.   
 

                                                 
160 Vriendelijke mededeling Tiemen Goossens, werkzaam bij het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. 
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Mogelijk is bij deze verbouwing de ingang van Klooster 19 in de oostgevel (aan de 
zijde van de Academiestraat) verplaatst naar de zuidgevel waar de toegang zich 
momenteel bevindt in het gangetje tussen Klooster 19 en het naastgelegen 
gebouw Academiestraat 14. De spiltrap in Klooster 19 zal dan plaats hebben 
gemaakt voor een trap in de nieuwe entreehal aan de zijde van de achtergevel 
(noordgevel).  
 
In de voorgevel is ten behoeve van de linkerwoning (Klooster 15 en Klooster 17) 
een extra hoofdingang, ter hoogte van Klooster 17, gecreëerd.  
 
In de tweede helft van de 19e eeuw heeft tevens een aanpassing in het interieur 
van Klooster 19 plaatsgevonden. Op de begane grond is onder de rechter 
strijkbalk bij beide opleggingen een neogotisch peerkraalsleutelstuk aangebracht. 
Bovendien is aan de onderzijde van deze sleutelstukken een sleutelstuk 
aangebracht met omgekeerd ojief als profilering. Op de eerste verdieping zijn 
onder de rechter strijkbalk dezelfde sleutelstukken met omgekeerd ojief als 
profilering aanwezig. Hier zijn tevens de 5e moerbalk van links en de rechter 
strijkbalk van een omtimmering met kraalprofilering voorzien. Het is bekend dat 
twee vertrekken in het rechterdeel van Klooster 19 vanaf 1838 door de 
stadsarchitect Jacobus Verhoeven werden bewoond. Mogelijk is hij 
verantwoordelijk voor bovengenoemde aanpassingen in het interieur.  
 
In deze bouwfase is waarschijnlijk ook de oostgevel aan de straatzijde in 
historiserende stijl vervangen, waarbij klezoren in de strekkenlagen zijn 
toegepast. Een restant metselwerk ter hoogte van de osendrop (druipstrook) lijkt 
er bovendien op te wijzen dat in deze periode de osendrop aan de zijde van de 
Academiestraat is dichtgezet.  
 
Afbeelding 51 toont een overzicht van de gebruiksindeling van de begane grond, 
van beide woningen, in de periode vóór de restauratie van 1985. Op de eerste 

verdieping bevonden zich destijds de slaapkamers met bedsteden.161 De precieze 
indeling hiervan is niet bekend.  
 

 
Afb. 51. Gebruiksindeling begane grond van Klooster 15 tot en met 19 vóór de 
restauratie van 1985. Klooster 15 tot en met 19 was destijds in gebruik als twee 
woningen. De linkerwoning bestond uit Klooster 15 en 17 met als ruimten op de 
begane grond: 1) keuken; 2) woonkamer en 3) de entreehal met de trap naar de 
eerste verdieping. De rechterwoning bestond uit Klooster 17a en 19 en had de 
volgende ruimten op de begane grond: 4) keuken; 5) binnenkamer; 6) gang van 
waaruit een toegang was naar de binnenkamer162; 7) entreehal; 8) trap naar de 
eerste verdieping en 9) de voorkamer. 
 
Fase 7: Restauratie 1985163 
Klooster 17, Klooster 17a en Klooster 15 werden alle drie ingericht als woning. De 
gedenksteen met Latijnse inscriptie herinnerend aan de schenking van een 
brandspiegel aan de Gelderse academie, die zich aan de binnenzijde van de 
achtergevel van Klooster 15 bevond, werd hierbij uitgehakt en overgebracht naar 
het stadsmuseum van Harderwijk. Klooster 19 werd ingericht als kantoorruimte 
van het RIAGG.  
 
Tijdens de restauratie zijn onder andere: de begane grondvloeren vervangen 
door betonnen vloeren; hardhouten trappen naar de 1e en 2e verdieping en een 
vlizotrap naar de vliering geplaatst; nieuwe kinderbalken aangebracht; de 
                                                 
161 Tijdens de restauratie zijn de bedsteden verwijderd. 
162 Vriendelijke mededeling mevr. Grietje Wilhelm. 
163 Bestek d.d. 9 september 1985, bron: Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. 
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moerbalken aan de onderzijde in de vertrekken van de begane grond en de 
verdiepingen van alle verflagen ontdaan; in de achtergevel van Klooster 17 en 
17a op de begane grond stalen kozijnen en stalen deuren ingebracht; nieuwe 
kozijnen ingebracht en kozijnen gerenoveerd; nieuwe vensterbanken 
aangebracht; de ramen vervangen; toegangskozijnen voorzien van hardstenen 
onderdorpels en – neuten; de gevels gerestaureerd waarbij nieuw metselwerk is 
ingeboet; de voegen uitgehakt en opnieuw ingevoegd; de gevels chemisch 
gereinigd; al de binnenspouwmuren, scheidingsmuren en tegen bestaande 
scheidingsmuren gemetseld van porisosteen; dakramen in het dak geplaatst; de 
dakkapellen vervangen; nieuwe dakgoten aan de achtergevels geplaatst; van de 
dakconstructie de sporen, daklatten, dakpannen en muurplaten vervangen en de 
schoorstenen buitendaks uitgehakt en weer opgemetseld. Aan de achterzijde van 
Klooster 19 werd een eenlaagse aanbouw gerealiseerd en aan de achterzijde van 
Klooster 15 tot en met 17a zijn enkele schuurtjes gebouwd.  
 
In 1990 werden de woningen Klooster 17 en 17a in gebruik genomen als 
kantoorruimte ten behoeve van de uitbreiding van het RIAGG. In de 
scheidingswand tussen Klooster 17 en 17a werden doorgangen gecreëerd. 

In 1993 is een doorgang gemaakt van Klooster 19 naar het naastgelegen pand 
aan de Academiestraat 12 dat destijds in gebruik genomen werd door het RIAGG.  
 
Fase 8: Verbouwing 2007 (Van Hoogevest Architecten BV) 
Klooster 19 werd ingericht tot appartementencomplex, bestaande uit vijf 1-
kamer appartementen en een gemeenschappelijke keuken. De in 1993 gemaakte 
doorgang van Klooster 19 naar het naastgelegen gebouw aan de Academiestraat 
12 werd dichtgemetseld. In de gemeenschappelijke keuken is de doorgang naar 
het naastgelegen pand Klooster 17a dichtgezet. Klooster 17 en 17a werden 
beiden weer ingericht als woning. De doorgangen tussen Klooster 17 en 17a zijn 
dichtgezet.  
 
In Klooster 15 tot en met 19 zijn op de begane grond, aan de onderzijde van de in 
1985 aangebrachte kinderbalken, verlaagde plafonds aangebracht.  
 

 
 
6. Bouwhistorische beschrijving 
 
6.1 Inleiding 
Bij de beschrijving is gekozen voor het gebruik van de termen voor, links, achter en rechts gerekend vanuit de huidige voorgevels, af en toe verduidelijkt met de 
windrichtingen, waarbij de voorgevels de zuidzijde betreffen. 
 
De gebouwen worden beschreven in volgorde van ouderdom, respectievelijk Klooster 19, Klooster 17/17a en Klooster 15. 
 
Ten behoeve van de beschrijving van de verschillende ruimtes zijn ruimtenummers gebruikt, deze zijn voor de begane grond, de 1e verdieping, de zolder en de vliering 
weergegeven op respectievelijk afb. 52 t/m 55. 
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Afb. 52. Plattegrond van de begane grond. De ruimtenummers zijn in rood weergegeven. 
 

 
Afb. 53. Plattegrond van de eerste verdieping. De ruimtenummers zijn in rood weergegeven. 
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Afb. 54. Plattegrond van de zolder. De ruimtenummers zijn in rood weergegeven. 
 

 
Afb. 55. Plattegrond van de vliering. De ruimtenummers zijn in rood weergegeven. 
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6.2 Exterieur 
 
6.2.1 Bouwmassa 
 
Klooster 15 
Klooster 15 heeft een rechthoekige plattegrond van circa 5 x 7 meter en bestaat 
uit drie bouwlagen (begane grond, verdieping en vliering) onder een 
lessenaarsdak. Het dak is in 1985 gedekt met rode oud-Hollandse pannen.164 Tot 
1985 voerde het rookkanaal van Klooster 15 af op de schoorsteen van het 
aangrenzende huis Klooster 17. Tijdens de restauratie van 1985 is het, tegen de 
linker zijgevel van Klooster 17 gemetselde, rookkanaal verwijderd. 
 
Klooster 17/17a 
Klooster 17/17a heeft een rechthoekige plattegrond van circa 11 x 7 meter en 
bestaat uit vier bouwlagen (begane grond, 1e verdieping, 2e verdieping (zolder) 
en 3e verdieping (vliering) onder een zadeldak. Het dak is in 1985 gedekt met 
rode oud-Hollandse pannen. Tijdens de restauratie in 1985 zijn tevens de 
schoorstenen aan beide zijgevels in baksteen opnieuw opgemetseld. 165 
Tegenwoordig zijn de rookkanalen niet meer in gebruik. 
 
Klooster 19 
Klooster 19 heeft een rechthoekige plattegrond van ongeveer 10,75 x 5 meter en 
bestaat uit vier bouwlagen (begane grond, 1e verdieping, 2e verdieping (zolder) 
en 3e verdieping (vliering) onder een zadeldak. Het dak is in 1985 gedekt met 
rode oud-Hollandse pannen. Op het dak bevindt zich aan de zijde van de 
Academiestraat een schoorsteen die in 1985 opnieuw is opgemetseld. 166 Het 
rookkanaal is nu niet meer in gebruik.    

                                                 
164 Bestek en voorwaarden van de rehabilitatie van Klooster 15 tot en met 19 in 1985, Streekarchivariaat Noordwest-
Veluwe. 
165 Bestek en voorwaarden van de rehabilitatie van Klooster 15 tot en met 19 in 1985, Streekarchivariaat Noordwest-
Veluwe. 
166 Bestek en voorwaarden van de rehabilitatie van Klooster 15 tot en met 19 in 1985, Streekarchivariaat Noordwest-
Veluwe. 

 
Op foto’s uit 1982 is zichtbaar dat de daken van Klooster 15, 17/17a en 19, vóór 
de restauratie in 1985, belegd waren met overwegend rode oud-Hollandse 
golfpannen, waartussen in een willekeurig patroon ook gesmoorde oud-
Hollandse golfpannen lagen (afb. 82 en 97).  
 

 
Afb. 56. Klooster 15 tot en met 19 gezien richting het noordoosten. 
 
6.2.2 Gevels 
De gevels zijn gemetseld in handgevormde oranjerode bakstenen. De 
aanwezigheid van restanten pleisterwerk op de bakstenen betekent dat de gevels 
waarschijnlijk in het verleden bepleisterd zijn geweest. Op een ansichtkaart uit 
1925 (afb. 57) is te zien dat de gevel van Klooster 19 aan de zijde van de 
Academiestraat bepleisterd is geweest. 
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In het metselwerk is zichtbaar dat er in de loop der tijd verschillende 
verbouwingen of aanpassingen, waaronder restauratiewerk, hebben 
plaatsgevonden. Het ligt buiten het doel van deze bouwhistorische opname om 
het metselwerk tot in detail te ontleden. Er wordt volstaan met het schetsen van 
de grote lijnen om een bijdrage te kunnen leveren aan de bouwgeschiedenis van 
de panden.  
 

 
Afb. 57. Bepleisterde gevel van Klooster 19 aan de zijde van de Academiestraat, 
zichtbaar rechts op de ansichtkaart uit 1925. Bron: Streekarchivariaat Noordwest-
Veluwe, fotonummer 0801. 

Bij de beschrijving van de gevels worden baksteenformaten en tienlagenmaten 
vermeld. Dateren aan de hand van baksteenformaten is in Harderwijk 
problematisch doordat al in de 2e helft van de 14e eeuw bakstenen van 
verschillende formaten naast elkaar werden gebruikt.167 Bovendien vond 
regelmatig hergebruik van bakstenen plaats. 
 
Klooster 19  
 
Zijgevel (oostgevel) 

 
Afb. 58. Oostgevel van Klooster 19 aan de zijde van de Academiestraat 

                                                 
167 Rokus Visser 2006, p. 6. 
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Afb. 59. Foto uit 1982 van de oostgevel van Klooster 19.  
Bron: Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. 
 
De oostgevel betreft een topgevel waarvan de beide schouders zijn afgedekt met 
een ezelsrug. In het midden van de gevel is een inwendig rookkanaal. De gevel 
aan de zijde van de Academiestraat was oorspronkelijk de voorgevel van Klooster 
19. Het gebouw is gebouwd als diepe huis in de rooilijn van de Academiestraat, 
dat destijds een steeg was. Een diepe huis is een rechthoekig huis, waarvan het 
dak haaks op de straat staat.  

Aan de linkerzijde scheidt een steegje Klooster 19 van het naastgelegen pand aan 
de Academiestraat 14. Dit steegje leidt naar het voormalige kloosterterrein.  
 
Aan de rechterzijde is een osendrop (druipstrook) tussen Klooster 19 en het 
gebouw Academiestraat 12. Academiestraat 12 is gebouwd als dwarshuis. Het 
dwarse huis is eveneens een rechthoekig huis, maar heeft het dak evenwijdig aan 
de straat.  
De huidige voorgevel van het pand aan de Academiestraat 12 is in 1927 
vervangen.168 De voorgevel grenst aan de noordgevel van Klooster 19. Tussen 
beide gebouwen bevindt zich een circa 50 centimeter brede osendrop (zie 
beschrijving achtergevel).  
 
Op historische tekeningen wordt in de oostgevel een ingang afgebeeld. Zo is op 
een reproductie van een tekening van C. Springer aan de zijde van de 
Academiestraat een ingang weergegeven (afb. 61).169 Ook op de kaart van Joan 
Blaeu uit 1649 (afb. 27) is in het gebouw op de locatie van Klooster 19 aan deze 
zijde een ingang weergegeven.  
 
Metselwerk  
De gevel is in staand verband gemetseld waarbij op de hoeken klezoren in de 
strekkenlagen zijn toegepast in plaats van in de koppenlagen. Restanten 
pleisterwerk en een foto uit 1925 (afb. 57) wijzen erop dat de gevel vroeger 
bepleisterd is geweest. De afmeting van de toegepaste bakstenen bedraagt  
21/21,5 x 10,5 x 4/4,5 centimeter, de tienlagenmaat 55 centimeter. In de gevel 
zijn geen bouwsporen waargenomen van een vroegere ingang aan deze zijde. 
 

                                                 
168 Gebaseerd op bouwtekeningen uit 1926 en 1927 die zijn aangeleverd door Aart Bronkhorst, bouwkundig adviseur 
van de gemeente Harderwijk. 
169 Opgemerkt dient te worden dat Cornelis Springer in zijn schilderijen niet gekend is om zijn nauwkeurige 
weergave.   
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Afb. 60. Academiestraat gezien richting het zuiden. De drie gebouwen rechts op 
de foto betreffen Klooster 19, Academiestraat 12 en Academiestraat 10 (van links 
naar rechts).  
 
 
 
 
 

  
Afb. 61. Reproductie van een tekening van de Academiestraat te Harderwijk, door 
C. Springer, 1866.170 In de gevel van Klooster 19 is een ingang weergegeven. Bron: 
Kunstkroniek 1892. 
 
 

                                                 
170 Opgemerkt dient te worden dat Cornelis Springer in zijn schilderijen niet gekend is om zijn nauwkeurige 
weergave.   
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De gevel heeft aan weerszijden drie, zes lagen brede, vlechtingen en is afgezet 
met een rollaag. Vlechtwerk is een metselwijze waarbij, loodrecht op de schuine 
kanten van een baktenen puntgevel, wigvormige stukken zaagtandvormig in de 
horizontale laging worden ingelaten ter versteviging van het verband. Meestal 
vier tot acht lagen breed.171 Zie afbeelding 62 voor een schets van vlechtingen.172  
 

 
Afb. 62. Schets vlechting. Bron: Haslinghuis en Janse 2005, p. 511. 
 
Tijdens de restauratie van 1985 is de gevel gerestaureerd. Op de foto daterend 
van vóór de restauratie is zichtbaar dat de gevel in staand verband is gemetseld. 
Ook zijn de klezoren op de hoeken in de strekkenlagen zichtbaar op de foto uit 
1982 (afb. 59).  
 
Tijdens het veldwerk was zichtbaar dat oostgevel vervangen is (afb. 63). Het stuk 
uitstekend metselwerk ter hoogte van de vroegere osendrop tussen de 
gebouwen Klooster 19 en Academiestraat 12 wijst er mogelijk op dat met het 
vervangen van de gevel gelijktijdig de osendrop aan de zijde van de 
Academiestraat is dichtgezet.  
 

                                                 
171 Haslinghuis en Janse 2005, p. 510. 
172 Haslinghuis en Janse 2005, p. 511. 

Waarschijnlijk is de oostgevel in de 2e helft van de 19e eeuw op historiserende 
wijze vervangen. Voor de bouwfasering is deze aanpassing ondergebracht onder 
fase 6 (periode omstreeks 1877).   
 

            
Afb. 63. Vervangen gevel aan de zijde van de Academiestraat, waarbij klezoren in 
de strekkenlagen zijn toegepast. Het stuk uitstekend metselwerk wijst er mogelijk 
op dat gelijktijdig met de vervanging van de oostgevel, de osendrop aan de zijde 
van de Academiestraat is dichtgezet. Rechts op de foto’s is de noordgevel van 
Klooster 19 zichtbaar die overwegend in patijtsverband is gemetseld.  
 
Vensters 
De oostgevel heeft vijf vensters onder ontlastingsbogen. De vensters hebben grijs 
geschilderde houten dorpels met een recht profiel. 
Op de begane grond zijn twee schuifvensters met verdeling (br x h) (3 x 2) + (3 x 
2). De vensters zijn voorzien van opgeklampte groene luiken. Op de eerste 
verdieping zijn twee kleinere schuifvensters. Deze hebben een verdeling (3 x 2) + 
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(3 x 1).  Aan beide zijden van het linker venster zijn klezoren toegepast. Tegen het 
rechter venster zijn aan beide zijden drieklezoren toegepast.   
 
Op de zolderverdieping is een venster met twee naar binnen draaiende ramen, 
elk voorzien van drie ruiten. Het venster heeft opgeklampte groene luiken. Boven 
dit venster bevindt zich een hijskast (afb. 64). In dit blok werd het hijstouw 
opgewonden. In het interieur is geen hijsrad meer aanwezig.  
 
De twee dichtgezette enkelvoudige vensters in de top van de gevel zijn mogelijk 
bij de vervanging van de gevel in de 2e helft van de 19e eeuw op historiserende 
wijze als schijnvensters aangebracht. De toepassing van schijnvensters is ook 
bekend in de voorgevel van het naastgelegen gebouw Academiestraat 14.173 
 

 
Afb. 64. Hijskast in de gevel van Klooster 19 aan de zijde van de Academiestraat. 

                                                 
173 Halverstad 2014, p. 54. 

Voorgevel (zuidgevel) 
Tegenwoordig bevindt de voorgevel van Klooster 19 zich aan de zijde van het 
Kloosterplein. Oorspronkelijk was de gevel aan de zijde van de Academiestraat de 
voorgevel van Klooster 19. 
 
De zuidgevel is terugliggend gepositioneerd ten opzichte van de naastgelegen 
zuidgevel van Klooster 17/17a. 
 
De voorgevel is twee bouwlagen hoog (afb. 65). Bovenaan de gevel ondersteunen 
klossen de bovenliggende geprofileerde bakgoot. In de gevel zijn schootankers 
zichtbaar waarmee de balklagen op de begane grond en eerste verdieping 
verankerd zijn aan de gevel. 
 
Enkel op de linkerhoek is een verticale geleding, gevormd door een doorlopende 
vensteras van de begane grond naar de eerste verdieping.  
Min of meer in het midden van de gevel is een hoofdingang, bestaande uit een 
twee paneelsdeur met een 9-ruits bovenlicht. Het deurkozijn is voorzien van een 
kraalprofilering. De voordeur uit 1985 heeft een hardstenen onderdorpel en –
neuten die eveneens in 1985 zijn aangebracht. Waarschijnlijk is de ingang van de 
zijde aan de Academiestraat rond 1877 naar de huidige locatie verplaatst. In die 
tijd werd het gebouwencomplex Klooster 15 tot en met 19 opgesplitst in twee 
woningen. 
 
Metselwerk  
Er is zowel in staand verband als in kruisverband gemetseld, waarbij op veel 
plaatsen het metselwerk slordig is uitgevoerd. 
Op de rechterhoek van de gevel zijn klezoren in de koppenlagen aanwezig. Op de 
linkerhoek ontbreken klezoren. Dit is te verklaren doordat het metselwerk aan 
deze zijde is afgebroken op het moment dat het gebouw in de 15e eeuw werd 
uitgebreid met een achterhuis (Klooster 17/17a).  
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Afb. 65. Huidige voorgevel van Klooster 19. Links op de foto is de zijgevel 
zichtbaar van het voormalige hoofdgebouw van de zusters aan de 
Academiestraat 14. 
 
Staand verband, waarbij de strekken recht boven elkaar liggen, met klezoren in 
de koppenlagen werd toegepast vanaf circa 1325 tot in de 16e eeuw. In het begin 
van de zestiende eeuw ontstond het kruisverband, waarin de afwisseling van 

koppen- en strekkenlagen bleef behouden maar de strekken in de strekkenlagen 
ten opzicht van elkaar een halve steen verspringen.174 
 
Op de begane grond is de gevel, op het linkerdeel van de gevel na, wit 
gepleisterd. Hier is het baksteenformaat 22 x 10,5 x 4 en de tienlagenmaat 54, 5 
centimeter. Onderaan de gevel is een zwart geschilderde smetstrook. Op de 
linkerhoek is het metselwerk wit geschilderd.   
 
Vensters  
Alle kozijnen hebben een kraalprofilering. De grijs geschilderde houten 
vensterdorpels hebben een recht profiel.   
 
Op de begane grond bevindt zich op de linkerhoek een dichtgezet enkelvoudig 
venster onder een ontlastingsboog (afb. 66). Deze plek op de uiterste hoek van 
de gevel lijkt erop te wijzen dat deze gevel mogelijk langer is geweest.  
 
Rechts hiervan is een schuifvenster met vast kalf, onder een ontlastingsboog, met 
verdeling (br x h) (4 x 2) + (4 x 2) (afb. 66). Waarschijnlijk is dit venster in de 18e 
eeuw aangebracht ter vervanging van een eerder kruisvenster. 
 
Tijdens de restauratie van 1985 zijn de vensterbanken en ramen van de vensters 
vervangen. Hierbij is modern glas toegepast. Dit is goed zichtbaar op afbeelding 
67 waar de weerspiegeling van de Sint-Catharinakapel en de gepleisterde 
achtergevel van het pand aan de Academiestraat 14 in de ruiten zichtbaar is. 
 

                                                 
174 Stenvert en van Tussenbroek 2007 (herdruk 2009, p. 139). 
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Afb. 66. Het smalle schuifvenster op de eerste verdieping met verdeling (br x h) (2 
x 3) + (2 x 2) bevond zich vóór de restauratie van 1985 onder de  kopse rollaag, 
links van het venster. Tijdens de restauratie is het venster vervangen en iets naar 
rechts in de gevel aangebracht. Rechts van het venster is het linker dichtgezette 
rondboogvenster onder een dubbele ontlastingsboog zichtbaar.  
 
 

 
Afb. 67. Tijdens de restauratie van 1985 zijn de vensterbanken en ramen 
vervangen waarbij modern glas is toegepast. 
 
Op de eerste verdieping bevindt zich links direct boven de ontlastingsboog van 
het brede schuifvenster op de begane grond een schuifvenster met verdeling (br 
x h) (4 x 3) + (4 x 2) (afb. 66). Dit schuifvenster, onder een kopse ontlastingsboog, 
is hier mogelijk in de 19e eeuw geplaatst.  
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Het smalle schuifvenster (br x h) (2 x 3) + (2 x 2) onder een kopse 
ontlastingsboog, zichtbaar op een foto uit 1982 (afb. 68), dateert waarschijnlijk 
eveneens uit de 19e eeuw. Met de restauratie van 1985 is dit venster vervangen 
en iets naar rechts in de gevel ingebracht (afb. 66).  
 

 
Afb. 68. Detail van een foto uit 1982 waaruit is op te maken dat het smalle 
schuifvenster tijdens de restauratie van 1985 naar rechts is verplaatst. Bron: 
Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. 

Rechts van dit venster bevindt zich, ter hoogte van de zijgevel van het 
naastgelegen voormalige hoofdgebouw van de zusters, een drietal dichtgezette 
smalle, hoge rondboogvensters onder dubbele ontlastingsbogen (afb. 69). Het 
bovendeel van het linker venster heeft zeer waarschijnlijk nog een tijd als 
enkelvoudig venster gefunctioneerd. Het inboetwerk in dit deel is iets 
terugliggend gepositioneerd ten opzichte van het overige inboetwerk van de 
rondboogvensters. 
 

   
Afb. 69. Drie dichtgezette smalle hoge rondboogvensters, elk onder een dubbele 
ontlastingsboog. 
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Op de zolderverdieping is een dakkapel voorzien van een lessenaarsdak met twee 
naar binnen draaiende zesruitsramen. In 1985 is deze dakkapel geplaatst ter 
vervanging van een vrijwel identieke dakkapel (zie afb. 66 en 82). Aan de hand 
van de aanwezige duimen die dienden als draaipunten voor gehengen is af te 
leiden dat hier voorheen, net als bij de vroegere dakkapel, luiken hebben 
gezeten.  
De dakramen in het dakvlak zijn ook tijdens de restauratie in 1985 aangebracht. 
 
Achtergevel (noordgevel) 

 
Afb. 70. Achtergevel van Klooster 19. Foto genomen richting het zuidoosten. 

 
Afb. 71. Detail van een foto uit 1982 van vóór de restauratie in 1985. Links van de 
rode lijn en aan de onderzijde van de rode lijn is overwegend in patijtsverband 
gemetseld. Het metselwerk boven de rode lijn is in staand verband en 
kruisverband gemetseld waarbij het metselwerk slordig is uitgevoerd. Aan de 
rechterzijde is het metselwerk afgebroken (blauwe pijlen). Bron foto: 
Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe.  
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De noordgevel van Klooster 19 is twee bouwlagen hoog. De gevel wordt 
afgesloten door een gootlijst op houten klossen. 
 
Op de begane grond bevindt zich een eenlaagse aanbouw uit 1985. In de gevel 
zijn schootankers zichtbaar waarmee de balklagen op de eerste verdieping 
verankerd zijn aan de gevel. 
 
Metselwerk  
In het metselwerk zijn twee faseringen te onderscheiden (afb. 71). Het 
metselwerk op de begane grond is overwegend in patijtsverband gemetseld. Op 
de eerste verdieping is het linkergedeelte, ter hoogte van de zijgevel van het 
naastgelegen pand Academiestraat 12, overwegend in patijtsverband gemetseld. 
De afmeting van de toegepaste bakstenen bedraagt 12/12,5 x 5,5/6 centimeter, 
de tienlagenmaat 63,5 centimeter. 
Het rechtergedeelte, op de eerste verdieping is zowel in staand verband als in 
kruisverband gemetseld, waarbij het metselwerk slordig is uitgevoerd.  
 
De gevel is aan de rechterzijde afgebroken (zie blauwe pijlen op afb. 71). De 
bakstenen op de hoek zijn bijgehakt nadat zij vermetseld zijn om aan te sluiten op 
een verticale rij strekken (afb. 73). Het gebouw Klooster 17/17a is koud tegen 
Klooster 19 aan gemetseld met een geknikte gevellijn (afb. 74). Er is geen 
vertanding zichtbaar.  
 
Aan de hand van de plaatsing van de muurankers op de foto uit 1982 (afb. 71) is 
op te maken dat er een niveauverschil bestond tussen de verdiepingsvloer van 
Klooster 19 en de verdiepingsvloer van Klooster 17/17a. Op de bouwtekening uit 
1981 staat een hoogteverschil van 25 centimeter vermeld. 
 

 
Afb. 72. Metselwerk in patijtsverband in de noordgevel van Klooster 19 op de 
locatie van de osendrop (druipstrook) tussen Klooster 19 en het naastgelegen 
gebouw Academiestraat 12. Met baksteenformaat 12/12,5 x 5,5/6 centimeter en 
tienlagenmaat van 63,5 centimeter. 
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Afb. 73. Bijgehakte bakstenen bij de aansluiting met de achtergevel van Klooster 
17/17a. 

 
Afb. 74. Geknikte gevellijn aan de achterzijde van Klooster 17/17a en 19. 
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Afb. 75. De achtergevels van Klooster 19 (links) en Klooster 17a (rechts). De rode 
lijn geeft de scheiding aan tussen de verschillende metselverbanden in de 
achtergevel van Klooster 19. Aan de rechterzijde is de gevel afgebroken (zie 
blauwe pijlen). De achtergevel van Klooster 17a is hier koud tegenaan gemetseld. 
Op de linkerhoek van Klooster 17a zijn klezoren (blauw omkaderd) zichtbaar die in 
de koppenlagen zijn toegepast. Op de eerste verdieping is een smalle ruimte 
tussen beide achtergevels opgevuld met strekken (zie rode pijl). De fasering 1 tot 
en met 4 is in volgorde van ouderdom, waarbij fase 1 de oudste bouwfase is.. 
 
Vensters 
Op de begane grond zijn sporen aanwezig die erop duiden dat hier drie 
enkelvoudige vensters hebben gezeten. Boven de aanbouw zijn twee smalle 
ontlastingsbogen zichtbaar (afb. 70). Mogelijk hebben hier in de 18e eeuw twee 
smalle schuifvensters gezeten. Links van deze ontlastingsbogen is op de plaats 

tussen de gevels van Klooster 19 en Academiestraat 12 een dichtgezette 
vensteropening (circa 60 centimeter breed en minstens 130 centimeter hoog) 
aanwezig (afb. 76). De bovenzijde hiervan ligt ongeveer 60 centimeter hoger dan 
de bovenkant van de twee smalle ontlastingsbogen boven de aanbouw.  
Het voegwerk is niet nagestreken. Misschien omdat dit deel van de gevel buiten 
het zicht viel door het gebouw Academiestraat 12.  
 

 
Afb. 76. Dichtgezette vensteropening in de achtergevel van Klooster 19. 
Waarschijnlijk is het voegwerk niet nagestreken omdat dit deel van de gevel niet 
zichtbaar was tussen de gebouwen Klooster 19 en Academiestraat 12.  
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Op afbeelding 71 is onder de rechter ontlastingsboog een venster zichtbaar dat 
breder is dan de ontlastingsboog. Dit venster zorgde voor de lichttoetreding in de 
tijd dat de familie Wilhelm hier woonde (20e eeuw). Het achterliggende vertrek 
was destijds in gebruik als binnenkamer.175  
 
Op de eerste verdieping is op de linkerhoek van de achtergevel een dichtgezette 
hoge gevelopening zichtbaar. Op afbeelding 77 duiden de rode pijlen de dagkant 
van de voormalige gevelopening aan. Misschien heeft hier oorspronkelijk een 
smal, hoog rondboogvenster gezeten, zoals er drie zijn waargenomen in de 
zuidgevel van Klooster 19 (afb. 69).  
 
Waarschijnlijk is dit venster in de noordgevel dichtgezet op het moment dat het 
naastgelegen gebouw Academiestraat 12 werd opgehoogd met een verdieping.  
 
In het rechterdeel van de gevel zijn twee kleine schuifvensters met verdeling (br x 
h) (3 x 3) + (3 x 2) onder een kopse rollaag. Tussen de vensters is een dichtgezet 
enkelvoudige vensteropening onder een kopse ontlastingsboog. Op de foto uit 
1982 is te zien dat hier drie enkelvoudige vensters zaten waarvan de middelste 
was dichtgezet. In de buitenste vensters zijn afgeschuinde dagkanten zichtbaar. 
De huidige grotere schuifvensters zijn met de restauratie in 1985 op de plaats van 
de buitenste vensters aangebracht. De kozijnen zijn voorzien van een 
kraalprofilering. 
 
Op de zolderverdieping tenslotte, zijn in 1985 dakramen aangebracht. 
 
Osendrop (druipstrook) 
Aan de achterzijde van Klooster 19 is een ongeveer 50 centimeter brede 
osendrop tussen de panden aan de Academiestraat 12 en Klooster 19 (afb. 77).  

                                                 
175 Vriendelijke mededeling mevrouw Aaltje Wilhelm. 

 
Afb. 77. Osendrop tussen Academiestraat 12 (links op de foto) en Klooster 19 
(rechts). De smalle ruimte is aan de zijde van de Academiestraat dichtgezet. In de 
gevel van Klooster 19 is een spoor van een dichtgemetselde gevelopening. De 
rode pijlen wijzen naar de dagkant van de voormalige gevelopening. Foto 
genomen richting de Academiestraat.  
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Een osendrop (afb. 78) is een strook naast een huis tussen twee huizen in, die 
onbebouwd moest worden gelaten om het hemelwater van het dak te laten 
druipen en af te voeren. Meestal was deze als een goot bestraat.176 Volgens oude 
regels moest het regenwater via het eigen terrein worden afgevoerd.  
 
Op afbeelding 79 is te zien dat in de periode voorafgaand aan de huidige gootlijst, 
tussen beide gebouwen een zakgoot was. Het overblijfsel van deze goot wordt 
ondersteund door houten plankjes die in beide gevels zijn opgelegd.  
 

 
Afb. 78. De ose, de benedenrand-of druiprand van een dak en de druipstrook, de 
osendrop de strook naast een huis tussen twee huizen in, die onbebouwd moest 
worden gelaten om het helmelwater van het dak te laten druipen en af te voeren, 
meestal als goot bestraat. Bron: Haslinghuis en Janse 2005, p. 350. 
                                                 
176 Haslinghuis en Janse 2005, p. 350. 

 
Afb. 79. Overblijfsel van een zakgoot tussen de gevels van Academiestraat 12 
(links op de foto) en Klooster 19 (rechts). Deze wordt ondersteund door een drietal 
balkjes die zijn opgelegd in beide gevels. Boven de zakgoot bevindt zich de huidige 
goot van Klooster 19. 
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Klooster 17/17a 
Voorgevel (zuidgevel) 
 

 
Afb. 80. Voorgevel (zuidgevel) van Klooster 17 (linkerwoning) en 17a 
(rechterwoning). 
 
De voorgevel is symmetrisch uitgevoerd (afb. 80). De gevel is twee bouwlagen 
hoog, vijf venster-assen breed en heeft een geprofileerde dakgoot, ondersteund 
door klossen. In de gevel zijn schootankers zichtbaar waarmee de balklagen op de 
begane grond en de eerste verdieping verankerd zijn aan de gevel. 
 
De grijs geschilderde houten vensterdorpels hebben een recht profiel. De 
kozijnen van vensters en deuren hebben een kraalprofilering. Uitzondering 
hierop vormt het onderste deel van het kruisvenster op de begane grond, dat in 
1985 is vervangen. 

In de voorgevel is een hoofdingang in de 3e en in de 4e vensteras van links gezien. 
De voordeuren hebben hardstenen onderdorpels en –neuten uit 1985. De linker 
voordeur geeft toegang tot Klooster 17, de rechter voordeur hoort bij Klooster 
17a (afb. 81). De voordeuren zijn tijdens de restauratie in 1985 vervangen. 
 

 
Afb. 81. De hoofdingangen van Klooster 17 (links) en Klooster 17a (rechts).  
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De rechter hoofdingang, met een 16-ruits bovenraam, is mogelijk oorspronkelijk. 
Het restant van een ontlastingsboog boven de huidige strekse boog duidt erop 
dat hier eerder een doorgang gezeten heeft.  
 
De linker hoofdingang, met een vierruits bovenraam, is waarschijnlijk rond 1877 
aangebracht toen Klooster 15 tot en met 19 verdeeld werd in twee woningen. 
Hierbij vormden Klooster 15 en 17 de linkerwoning en Klooster 17a en 19 de 
rechterwoning. 
 

 
Afb. 82. Foto voorgevel Klooster 17 en 19 uit 1982. Bron: Streekarchivariaat 
Noordwest-Veluwe. 

Metselwerk  
Er is zowel in staand verband als in kruisverband gemetseld, waarbij op veel 
plaatsen het metselwerk slordig is uitgevoerd. Op de rechterhoek van de gevel en 
op de linkerhoek, in mindere mate, zijn klezoren in de koppenlagen aanwezig.  
 
De afmeting van de toegepaste bakstenen bedraagt  21,5/24/24,5 x 11,5 x 4/4,5 
centimeter, de tienlagenmaat 55 centimeter. Restanten pleisterwerk wijzen erop 
dat de gevel vroeger mogelijk bepleisterd is geweest. 
 
Vensters  
Op de begane grond worden de vijf gevelopeningen aan de bovenzijde afgesloten 
door een strekse boog.  
 
De twee linker schuifvensters hebben een vast kalf en een verdeling (br x h) (5 x 
4) + (5 x 4). In het interieur was de ruimte achter deze twee vensters in gebruik 
als gijzelkamer om studenten als strafmaatregel op te sluiten en als 
vergaderkamer voor de academische senaat. In 1665 was deze ruimte voorzien 
van kruisvensters. Dit blijkt uit een schriftelijke bron uit 1665 waarin gesproken 
werd over de reparatie van twee kruisramen in de ‘gijβelkamer’.177  
De schuifvensters met vast kalf betreffen mogelijk, in de 18e eeuw, aangepaste 
houten kruisvensters. Op afbeelding 84 is te zien dat een deel van het linker 
schuifvenster vervangen is in 1985. 
 
Op de rechterhoek van de gevel is een houten kruisvenster met 12-ruits 
onderramen en 12-ruits bovenlichten. Op een foto uit 1950 (afb. 83) zijn bij de 
onderramen duimen zichtbaar waarop de voormalige luiken van de onderramen 
draaiden. Zoals eerder vermeld is het onderste deel van dit venster in 1985 
vervangen.  
In het interieur zijn de bovenlichten voorzien van traliën (zie beschrijving 
interieur).  

                                                 
177 Gelders Archief, 0013, inv.nr. 20, 1665. 
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Afb. 83. Detail van een foto uit 1950, waarop duimen zichtbaar zijn (rood 
omcirkeld) voor de bevestiging van luiken. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, objectnummer 42159.  
 
Op de eerste verdieping zijn vijf schuifvensters onder een rollaag met de 
raamverdeling (br x h) (5 x 3) + (5 x 2). Deze vensters dateren waarschijnlijk uit de 
19e eeuw. Aan de hand van de positie en breedte van de bovenliggende 
ontlastingsbogen is te zien dat hier eerder andere vensters gezeten hebben. Zo is 
op de linkerhoek aan de breedte van de ontlastingsbogen te zien dat hier 
oorspronkelijk smalle vensters hebben gezeten (afb. 85). Hiernaast is bij het 
venster op de rechter hoek te zien dat deze deels naast de ontlastingsboog is 

geplaatst is (afb. 86). Dit duidt erop dat ook hier voorheen een ander venster 
gezeten heeft.   
 

 
Afb. 84. Schuifvenster met een vast kalf (B) waarop het vaste bovenraam staat en 
waar het onderraam (A) langs omhoogschuift in de voorgevel van Klooster 17. Op 
de foto is te zien dat de kozijnstijl is aangelast (rode lijn). Waarschijnlijk zijn ook 
delen van het raamhout bewaard gebleven (blauwe pijl). 
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Afb. 85. Smallere ontlastingsbogen op de linkerhoek, boven de schuifvensters 
wijzen erop dat hier voorheen smallere vensters gezeten hebben. 
 
Op de zolderverdieping is een dakkapel met een tuitgevel. Deze dakkapel is in 
1985 geplaatst ter vervanging van een vrijwel identieke dakkapel die hier 
aanwezig was (vergelijk afb. 80 en 82). De dakramen in het dakvlak dateren 
eveneens uit 1985.  
 
Linker zijgevel (westgevel) 
De beschrijving van de linker zijgevel is opgenomen in de beschrijving van de 
westgevel van Klooster 15. 
 

 
Afb. 86. Aan de positionering van de ontlastingsboog op de eerste verdieping is af 
te leiden dat hier eerder een ander venster gezeten heeft.  
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Achtergevel (noordgevel) 

 
Afb. 87. Achtergevel (noordgevel) van Klooster 17/17a. 
 
De achtergevel is twee bouwlagen hoog en heeft een geprofileerde dakgoot, 
ondersteund door klossen.  
 
Op de begane grond is een rondboogfries. Dit rondboogfries is nader onderzocht. 
De bevindingen hiervan worden beschreven in hoofdstuk 7.  
De gevel onder het boogfries is gestuct. In 2007 is dit stucwerk grijs geschilderd 
(daarvoor was het witgeschilderd). 
 
Er is geen verticale geleding aanwezig. In de gevel zijn schootankers zichtbaar 
waarmee de balklagen op de begane grond en eerste verdieping verankerd zijn 
aan de gevel. Op de begane grond hebben drie schootankers een lengte van 

ongeveer 75 centimeter. Rechts op de hoek is een schootanker met 
schuinkruizen tussen dubbele strepen toegepast. Mogelijk is dit muuranker 
tijdens de restauratie in 1985 aangebracht. 
 
Metselwerk 
De achtergevel is zowel in staand verband als in kruisverband gemetseld, waarbij 
slordig is gewerkt. Op de eerste verdieping bedraagt het baksteenformaat 
21,5/24 x 11/11,5 x 3,5/4/4,5 centimeter en de tienlagenmaat 54 centimeter. Het 
metselwerk is anderhalfsteens dik, gemeten aan de achtergevelzijde op de eerste 
verdieping. Zowel aan de linker- als rechterzijde is nog op enkele plaatsen 
zichtbaar dat klezoren in de koppenlagen zijn toegepast (afb. 75). De 
aanwezigheid van restanten pleisterwerk op het metselwerk betekent dat de 
achtergevel waarschijnlijk bepleisterd is geweest.  
 
Op de foto van de achtergevel uit 1982 is aan de onderzijde van de rondbogen 
roetdoorslag zichtbaar (afb. 88). Mogelijk was op deze locatie een stookplaats. 
Het is bekend dat de oudste wandstookplaatsen in stenen huizen zich meestal 
aan de buitengevels aan de lange kant bevonden. Waarschijnlijk had men een 
voorkeur voor korte kanalen. Het rookkanaal mondde op deze plaats uit bij de 
dakvoet en ging verder als schoorsteen. Een nadeel van deze constructie was dat 
de schoorsteen niet boven de nok uitkwam wat een nadelige invloed had op de 
trek.178  
 
Vensters  
Op de begane grond zijn tijdens de restauratie van 1985 stalen kozijnen en stalen 
deuren aangebracht. Op de rechterhoek van de gevel is destijds een 
schuifvenster ingebracht met een verdeling (br x h) (3 x 4) + (3 x 4). 

                                                 
178 Wijnsema, J. 2007, p. 10. 
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Afb. 88. Foto uit 1982 van vóór de restauratie in 1985. Bron: Streekarchivariaat 
Noordwest-Veluwe. 
 
Op een luchtfoto uit 1958 (afb. 89) is op deze locatie een laag venster te zien, dat 
mogelijk in de 19e is aangebracht. Op deze foto uit 1958 zijn slechts enkele 
vensters op de begane grond zichtbaar. Het is zeer aannemelijk dat de 
noordgevel oorspronkelijk geen vensters heeft gehad op de begane grond. Op 

zich is dit niet vreemd omdat de percelen aan de noordzijde andere eigenaren 
hadden.  
 
Uit schriftelijke bronnen uit 1493 en 1502 is af te leiden dat de achtergevel van 
Klooster 17/17a de noordelijke begrenzing van het kloosterterrein vormde (zie 
§4.3). 
Eerder is aangetoond dat het voormalige hoofdgebouw van de zusters evenmin 
vensters op de begane grond aan de straatzijde had tijdens de kloosterperiode.179 
Dit past bij de beslotenheid van de kloosterorde. Het benodigde licht zal via 
vensters in de gevels, aan de zijde van het voormalige kloosterhof, zijn 
binnengekomen.  
 

 
Afb. 89. Uitsnede van een luchtfoto uit 1958 waarop de vensterindeling zichtbaar 
is in de noordgevels van Klooster 15 tot en met 19. Bron: Streekarchivariaat 
Noordwest-Veluwe. 
 

                                                 
179 Halverstad 2014. 
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Op de eerste verdieping zijn in 1985 drie schuifvensters (4 x 3) + (4 x 2) en een 
vierruits kantelraam aangebracht. Op de foto uit 1982 (afb. 88) is een klein 
enkelvoudig venster zichtbaar op de plaats van het linker schuifvenster uit 1985. 
Uit de luchtfoto uit 1958 (afb. 89) blijkt dat er op de eerste verdieping in de 
achtergevel al meerdere vensters aanwezig waren.  
 
Rechter zijgevel (oostgevel)  
 

  
Afb. 90. Rechter zijgevel (oostgevel) van Klooster 17/17a. 

Het metselwerk is zowel in staand verband als in kruisverband uitgevoerd. Het 
gedeelte van de gevel dat, ten opzichte van de zuidgevel van Klooster 19, naar 
voren is gepositioneerd is tot vlak onder de dakgoot voorzien van een 
klampmuur. Op de linkerhoek van de klampmuur zijn klezoren in de koppenlagen 
toegepast. De muur is koud tegen de zuidgevel van Klooster 19 aan gebouwd. In 
het metselwerk zijn baksteenformaten van 21/ 21,5 x 10,5 x 3,3/4/4,5 centimeter 
toegepast. De tienlagenmaat bedraagt 55 centimeter. 
 
In het midden van de topgevel is een, ten dele, uitgemetseld rookkanaal. De 
gevel is afgezet met een rollaag. De schouder op de linkerhoek van de gevel is 
afgedekt met een ezelsrug. In de top van de gevel zijn schootankers zichtbaar 
waarmee de flieringen aan de zijgevel zijn verankerd.  
 
Klooster 15 
Voorgevel (zuidgevel) 
De voorgevel van de lage aanbouw met lessenaarsdak is voorzien van 11 
vlechtingen van 10 lagen breed en is afgezet met een rollaag (afb. 91). De 
schouder op de linkerhoek van de gevel is afgedekt met een ezelsrug. 
 
Op de begane grond is een tweetal schootankers (45 centimeter lang) met 
schuine kruizen tussen enkele strepen waarmee de strijkbalk aan de gevel 
verankerd is.  
 
Metselwerk 
De voorgevel is gemetseld in kruisverband en koud tegen de zijgevel van Klooster 
17 aangebouwd (zie afb. 92). 
 
De voordeur, met daarboven een kopse rollaag, bevindt zich op de rechterhoek 
van de gevel. De voordeur heeft een hardstenen onderdorpel en – neuten uit 
1985.  
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Afb. 91. Voorgevel (zuidgevel) van Klooster 15.  
 
Op een foto uit 1914 blijkt dat de voordeur zich voorheen in het midden van de 
voorgevel heeft bevonden. Aan het inboetwerk rondom de voordeur kan worden 
afgeleid dat hier oorspronkelijk een bredere deuropening heeft gezeten (afb. 93). 
Gezien de oorspronkelijke functie van deze aanbouw als opslagruimte voor 
natuurkundige instrumenten ten tijde van de Gelderse Academie (zie §5.2) zal 
een brede opening nodig zijn geweest. Sommige instrumenten waren namelijk 
erg groot. Zo bevond zich onder de instrumenten ‘een buitengewoon grote’ 

brandspiegel.180 Waarschijnlijk was er vanaf de bouw van deze opslagruimte in 
1739 enkel een brede deuropening aanwezig in de voorgevel en geen vensters.  
 

 
Afb. 92. Voorgevel van Klooster 15, in 1739, koud tegen de linker zijgevel van 
Klooster 17 aangebouwd. Linksboven is een schootanker met schuine kruizen 
tussen enkele strepen. 
 
 

                                                 
180 Penning 1930, p. 170.  
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Het metselwerk boven het inboetwerk heeft een tienlagenmaat van 54 
centimeter. Het baksteenformaat is 22 x 10 x 3,5 centimeter. Het inboetwerk 
komt qua afmetingen overeen. Hier is een tienlagenmaat van 55 centimeter 
gemeten. De steenmaten bedragen 21/21,5 x 10 x 3,5/4 centimeter. 
 
Vensters 
Aan de linkerzijde zijn twee vensters met een verdeling (br x h) (3 x 4) + (3 x 2), 
onder een kopse rollaag. Op de verdieping is boven de voordeur een venster, 
onder een kopse rollaag, met dezelfde verdeling. Het bovenraampje is een 
kantelraam, het onderste een draaiend raam. De vensters hebben grijs 
geschilderde houten dorpels met een recht profiel. Enkel de vensterkozijnen op 
de begane grond zijn voorzien van een kraalprofilering.  
 

 
Afb. 93. Detail van een foto uit 1914. Het inboetwerk rondom de voordeur in de 
gevel van Klooster 15 wijst erop dat hier eerder een bredere doorgang heeft 
gezeten. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer ST-326. 

Op de eerste verdieping is links een dichtgezette vensteropening (75 x 110 
centimeter), met aan de boven- en onderzijde een kopse rollaag. Uit de foto uit 
1914 blijkt dat hier een enkelvoudig venster met een opgeklampt luik gezeten 
heeft (afb. 93 en 94). Aan de rechterzijde van dit luik waren de duimgehengen 
bevestigd.  
 
Aan weerszijden van de voordeur is op de foto uit 1914 een rechthoekig venster 
zichtbaar. Deze indeling is ook nog zichtbaar op een ansichtkaart uit 1942 (afb. 
95). Dit betekent dat de huidige, aangepaste vensterindeling in de voorgevel uit 
de tweede helft van de 20e eeuw dateert.  
 

 
Afb. 94. Klooster 15, met lessenaarsdak, en een deel van Klooster 17 op een  foto 
uit 1914. Op de achtergrond is de Grote Kerk zichtbaar met daarvoor het pand 
aan de Donkerstraat 26 uit de 15e eeuw dat de grote stadsbrand uit 1503 
overleefde. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer ST-326. 
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Afb. 95. Ansichtkaart uit 1942 waarop zichtbaar is dat de voordeur zich destijds 
nog in het midden van de voorgevel bevond. Bron: Streekarchivariaat Noordwest 
Veluwe, fotonummer 0813. 
 
Linker zijgevel (westgevel) 
De zijgevel is in kruisverband gemetseld. In 1739 is zoals vermeld Klooster 15 
koud tegen de linker zijgevel van Klooster 17 aangebouwd. Op een foto uit 1982 
is in de linker zijgevel van Klooster 17 een duidelijk spoor zichtbaar van een 
uitgemetseld rookkanaal (afb. 97). Klooster 15 had een haard aan de zijde van 
Klooster 17. Afbeelding 97 toont een rookkanaal dat aangesloten is op een 
tweede inwendig rookkanaal op het dak van Klooster 17. Dit schoorsteenkanaal is 
witgepleisterd.  
 
In de zijgevel zijn twee dichtgezette vensteropeningen zichtbaar van 170 
centimeter breed x 175 centimeter hoog. Zowel aan de boven- als onderzijde is 
een kopse rolllaag. De openingen zijn in halfsteens verband dichtgemetseld. De 
steenmaten van het inboetwerk bedragen 21/21,5 x 3,5/4 centimeter, de 
tienlagenmaat 55 centimeter. Dit komt overeen met de afmetingen van het 

metselwerk van de gevel. Deze bedragen 21/22/22,5 x 9,5/10 x 4/4,5 centimeter, 
de tienlagenmaat bedraagt eveneens 55 centimeter.  
 
Resten van pleisterwerk op het metselwerk van de gevel en de dichtgezette 
gevelopeningen lijken erop te duiden dat de gevel bepleisterd is geweest.  
 

  
Afb. 96. Zijgevel (westgevel) van Klooster 15.  
 
Gezien de afmetingen van de dichtgezette vensteropeningen hebben hier grote 
vensters gezeten. Ten tijde van de Gelderse Academie was dit gebouwtje, naast 
opslagruimte voor de natuurkundige instrumenten, tevens in gebruik als 
collegeruimte of Theatrum Physicum (zie §5.2). In de achtergevel, en 
waarschijnlijk ook in de voorgevel, zullen destijds geen vensters hebben gezeten. 
In de achtergevel was aan de binnenzijde de gedenksteen gemetseld met Latijnse 
inscriptie herinnerend aan de schenking van een brandspiegel aan de Gelderse 
Academie. De grote vensters in de zijgevel zullen voor voldoende lichtinval in de 
collegeruimte hebben gezorgd.  
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Afb. 97. Westgevel van Klooster 15 met sporen van een uitwendig rookkanaal aan 
de linker zijgevel van Klooster 17 (zie gele pijl) op een foto uit 1982. Het 
rookkanaal van Klooster 15 is aangesloten op een tweede schoorsteen op het dak 
van Klooster 17. Bron: Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. 
 
Op de linkerhoek en tussen beide dichtgezette gevelopeningen is een venster, 
onder een kopse rollaag, met een raamverdeling (3 x 3) + (3 x 2). Beide vensters 
hebben grijs geschilderde houten dorpels. Deze vensters zijn waarschijnlijk 

aangebracht in de periode dat Klooster 15 werd ingericht als keuken horend bij 
Klooster 17. Dit is rond 1877 gebeurd.  
 
Aan de bovenzijde van de gevel zijn drie schootankers met schuine kruizen tussen 
enkele strepen waarmee de strijkbalk aan de zijgevel is verankerd. De gevel 
wordt afgesloten door een gootlijst op houten klossen. 
 
De westelijke topgevel van Klooster 17 is afgezet met een rollaag. Op beide 
hoeken zijn de schouders afgedekt met een ezelsrug. In de gevel zijn 
schootankers met schuine kruizen zichtbaar waarmee de flieringen aan de 
zijgevel zijn verankerd. 
 
Achtergevel (noordgevel) 
De achtergevel van de lage aanbouw met lessenaarsdak is voorzien van 11 
vlechtingen van 10 lagen breed en is afgezet met een rollaag (afb. 98). De 
schouder op de rechterhoek van de gevel is afgedekt met een ezelsrug. 
 
Aan de linkerzijde is de achtergevel tot een bepaalde hoogte, als een klampmuur, 
tegen de achtergevel van Klooster 17 aangebouwd. Hierdoor is de achtergevel 
van Klooster 17 iets terugliggend gepositioneerd ten opzichte van de achtergevel 
van Klooster 15. De klampmuur van Klooster 15 is afgedekt met een halve 
ezelsrug. 
 
Metselwerk 
De achtergevel is zeer waarschijnlijk tijdens de restauratie van 1985 opnieuw 
opgemetseld in staand verband. De voorgevel en zijgevel van Klooster 15 zijn 
echter gemetseld in kruisverband.  
 
De afmeting van de bakstenen in de achtergevel bedragen 21/22 x 10/11,5 x 
4/4,5 centimeter. De tienlagenmaat is 54 centimeter. De achtergevel is anderhalf 
steens dik.  
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Afb. 98. Achtergevel (noordgevel) van Klooster 15.  
 
Tot de restauratie (1985) heeft in het interieur in de achtergevel een 
gedenksteen met Latijnse inscriptie gezeten (zie §5.2). De huidige 
gevelopeningen zijn tijdens de restauratie in de blinde achtergevel aangebracht. 
Op de luchtfoto uit 1958 (afb. 89) is zichtbaar dat de achtergevel destijds nog 
geen vensteropeningen bevatte.  
 
Vensters 
Op de begane grond is rechts een deur, onder een strekse rollaag, met 12-ruits 
bovenvenster en hardstenen dorpel. Links van de deur is een 12-ruits draaiend 
raam onder een kopse rollaag. Op de eerste verdieping is een venster, onder een 

strekse rollaag, met een verdeling (3 x 3) + (3 x 2). Het bovenraam betreft een 
kantelraam. 
 
 
6.3 Constructie 
6.3.1 Dendrochronologisch onderzoek 
In opdracht van de gemeente Harderwijk is, in februari 2015, een aanvullend 
dendrochronologisch onderzoek uitgevoerd. De resultaten van het 
dendrochronologisch onderzoek zijn weergegeven in bijlage 2.  
 

 
Afb. 101. Bemonstering van een eiken dekbalk, in het pand aan de 
Academiestraat 14, door dendrochronoloog Odwin Ralling. 
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Het principe van de dendrochronologie is gebaseerd op het feit dat bomen die 
binnen een bepaald gebied groeien, hetzelfde groeipatroon vertonen. Met 
behulp van een microscoop wordt de breedte en afwisseling van jaarringen, die 
een verschil in seizoenen laten zien, onderzocht. Door het groeiverloop van een 
individuele boom te vergelijken met standaardcurves van verschillende 
herkomstgebieden, kan de kapdatum van een boom worden bepaald. 
Voorwaarde is dat er voldoende kernhout, spinthout (de buitenste ringen 
waardoor de boom zijn sappen transporteert) en in het ideale geval ook de 
wankant, op de overgang van het hout naar de schors, aanwezig is. In dat geval 
kan exact bepaald worden wanneer de boom is opgehouden met groeien.  
 

 
Afb. 99. Voorbeeld van twee complete boormonsters met kernhout, spinthout en 
wankant. Bron: Stenvert en van Tussenbroek 2007 (herdruk 2009, p. 57). 
 
Doel van dit onderzoek was om de globale fasering van de afzonderlijke 
kapconstructies van Klooster 17/17a, Klooster 19 en het eerder onderzochte 
pand Academiestraat 14181 te verfijnen. In laatstgenoemd pand is bovendien de 
moerbalk met vast sleutelstuk van het type ‘schuine kant als profiel, waarin hol’ 
bemonsterd zoals werd geadviseerd in de betreffende bouwhistorische 
rapportage. Sleutelstukken van dit type bevinden zich eveneens op de begane 
grond van Klooster 17/17a en Klooster 19.  
 

                                                 
181 Halverstad 2014. 

Afbeelding 100 toont de boormonsters die met behulp van een holle boor zijn 
genomen.  
 

 
Afb. 100. De, met behulp van een holle boor genomen, boormonsters uit de 
panden Academiestraat 14, Klooster 17/17a en Klooster 19. 
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De resultaten van het dendrochronologisch onderzoek zijn opgenomen in de 
teksten van de volgende paragrafen 6.3.2 en 6.3.3 en zijn reeds opgenomen in de 
teksten van §4.4, 5.2 en 5.3. 
 
6.3.2 Draagconstructie  

 
Muren  
De hoofddraagstructuur van Klooster 15, 17/17a en 19 bestaat uit gemetselde 
gevels (anderhalf steens dik). Hierop worden de krachten van de vloeren en de 
kap afgedragen. 
 
Balklagen 
Inleiding 
Onder andere uit de bouwtekeningen van 1981 (afb. 102 en 103) is gebleken dat 
de verdiepingsvloer van Klooster 17/17a oorspronkelijk heeft bestaan uit een 
samengestelde balklaag met houtskelet en de zoldervloer uit een enkelvoudige 
balklaag met alternerend houtskelet.  
 

 
Afb. 102. Bouwtekening uit 1981, bestaande toestand verdiepingsvloer. Bron: 
Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. 
 

 
Afb. 103. Bouwtekening uit 1981, bestaande toestand zoldervloer. Bron: 
Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. 
 
In Klooster 19 bestond het linkerdeel van de verdiepingsvloer uit een 
enkelvoudige balklaag en het rechterdeel uit een samengestelde balklaag. Sporen 
van een houtskelet zijn niet waargenomen in het rechterdeel van de 
verdiepingsvloer.  
Uit de bouwsporen is af te leiden dat de zoldervloer van Klooster 19 
oorspronkelijk bestond uit een samengestelde balklaag met houtskelet.  
De gebinten van de kapconstructie stonden op moerbalken die, in het geval van 
de samengestelde balklaag met houtskelet (Klooster 19) en de enkelvoudige 
balklaag met alternerend houtskelet (Klooster 17/17a), aan de einden waren 
voorzien van sleutelstukken, muurstijlen en korbelen. De aanwezigheid van 
muurstijlen kon niet worden onderzocht tijdens het onderzoek. Het is daarom 
niet duidelijk of er in het geval van het houtskelet sprake was van een volledig- of 
gedeeltelijk houtskelet.  
 
Afbeelding 104 toont schetsen van respectievelijk een samengestelde balklaag 
met volledig houtskelet; een samengestelde balklaag met gedeeltelijk houtskelet; 
een enkelvoudige balklaag met alternerend houtskelet en een enkelvoudige 
balklaag. 
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Afb. 104. Samengestelde balklaag met volledig houtskelet (linksboven): muurstijl 
(1), moerbalk (2), korbeel (3), sleutelstuk (4) en kinderbinten (5). Bron: van der 
Hoeve 1998, p. 41; samengestelde balklaag met gedeeltelijk houtskelet 
(rechtsboven); enkelvoudige balklaag met alternerend skelet (linksonder) en 
enkelvoudige balklaag (rechtsonder). Bron: Stenvert en van Tussenbroek 2007 
(herdruk 2009, p. 150). 

Tijdens het veldwerk is vastgesteld dat een aantal van de sleutelstukken op de 
begane grond en de eerste verdieping bewaard is gebleven. Verder zijn sporen 
van afgehakte korbelen waargenomen. Op de begane grond zijn in Klooster 17a 
onder de rechter strijkbalk nog korbelen aanwezig. De aanwezigheid van (sporen 
van) muurstijlen kon niet worden onderzocht in verband met de aanwezige 
voorzetwanden. 
 
In het voormalige hoofdgebouw van de zusters (Academiestraat 14) is op de 
eerste verdieping eveneens een aanwijzing gevonden voor de aanwezigheid van 
een samengestelde balklaag met een houtskelet. Hier bevond zich onder een, 
circa 1 meter lang, sleutelstuk van het type ‘schuine kant als profiel, waarin hol’ 
een korbeel (afb. 105).  
 

 
Afb. 105. Sleutelstuk van het type ‘schuine kant als profiel, waarin hol’ met een 
korbeel aan de onderzijde, op de eerste verdieping in Academiestraat 14. Bron: 
Halverstad 2014. 
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Tijdens de restauratie van 1985 zijn de kinderbalken vervangen. Uit de 
bouwtekening uit 1981 blijkt dat de kinderbalken een gemiddelde afmeting van 8 
x 8 centimeter hadden. In Klooster 17/17a zijn de tussenbalken van de 
zoldervloer in 1985 verwijderd en zijn hier kinderbalken aangebracht. Hierbij is 
het bovenste deel van de moerbalken aan de zijkanten voorzien van een 
betimmering. Hier bovenop zijn de nieuwe kinderbalken en plafonddelen 
aangebracht (afb. 106). Tijdens de verbouwing van Klooster 17/17a en 19 in 2007 
zijn de kinderbalken uit 1985 weggewerkt achter verlaagde plafonds. Enkel op de 
eerste verdieping van Klooster 17/17a zijn de kinderbalken uit 1985 nog 
zichtbaar. Daar waar de kinderbalken voorheen niet hebben gezeten, aangezien 
hier zeer waarschijnlijk sprake was van een enkelvoudige balklaag met 
alternerend houtskelet. 
 

 
Afb. 106. Tijdens de restauratie in 1985 is het bovenste deel van de moerbalken 
aan de zijkanten van een betimmering voorzien. Hierboven zijn nieuwe 
kinderbalken en plafonddelen aangebracht. Bron: foto opmeting Van Hoogevest 
Architecten februari 2005. 

Sleutelstukken van het type ‘schuine kant als profiel, waarin hol’. 
Sleutelstukken zijn langwerpige platte stukken hout die ter ondersteuning van de 
balkeinden werden aangebracht. Zij hadden tot doel de balkoplegging in statische 
zin te verkorten.  
 
Op de begane grond van Klooster 17/17a en Klooster 19 zijn sleutelstukken van 
het type ‘schuine kant als profiel, waarin hol’ aanwezig. Dit sleutelstuktype is ook 
waargenomen op de begane grond en de eerste verdieping van het voormalige 
hoofdgebouw van de zusters aan de Academiestraat 14 (afb. 105, 107 en 108). 
Verder is dit sleutelstuktype in Harderwijk eerder waargenomen in de gebouwen 
aan de Grote Poortstraat 33, Bruggestraat 44 en Bruggestraat 48. Dit type 
sleutelstuk heeft een eenvoudig profiel bestaande uit een grote afschuining, 
waaraan evenwijdig een hol geboord is dat net raakt aan de schuine voorzijde. De 
afschuining sluit met een kort recht opstaand vlak aan op de moerbalk.182  
 
In het gebouw aan de Academiestraat 14 is tijdens het dendrochronologisch 
onderzoek een moerbalk met een vast sleutelstuk van ditzelfde type bemonsterd 
(afb. 107). Omdat in het houtmonster spintringen en een spintgrens ontbreken, is 
een nauwkeuriger datering dan ‘rond of na 1423 (+20)’ (d) niet mogelijk (zie 
bijlage 2).  
 
Een sterk gelijkend sleutelstuk, met als enig verschil dat het gat hier niet ‘bijna 
los’ van de afschuining is aangebracht, is een sleutelstuk uit het voormalige 
Agnietenklooster in Elburg (zie onderstaand). Dit sleutelstuk dateert uit 
omstreeks 1500.  
 
Gezien bovenstaande kan met enige voorzichtigheid gesteld worden dat het 
waarschijnlijk is, dat het sleutelstuk van het type ‘schuine kant als profiel, waarin 
hol’ uit de 2e helft van de 15e eeuw dateert.  

                                                 
182 Penders 1996, p. 40 en 41. 
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De eerdere veronderstelling dat de sleutelstukken van het type ‘schuine kant als 
profiel, waarin hol’ mogelijk in verband kunnen worden gebracht met 17e eeuwse 
verbouwingen in Harderwijk,183 is niet aannemelijk. 
 

 
Afb. 107. Bemonsterde moerbalk met vast sleutelstuk van het type ‘schuine kant 
als profiel, waarin hol’ op de begane grond van Academiestraat 14 in Harderwijk. 
 
Op de eerste verdieping van Klooster 17 bevindt zich ook een sleutelstuk met een 
eenvoudig profiel. Hierin is ook een hol geboord. In tegenstelling tot de 
bovengenoemde sleutelstukken is het gat hier niet bijna los van de afschuining 
aangebracht (afb. 109). Dit sleutelstuk is vermoedelijk aangebracht tijdens de 
verbouwing waarbij een extra verdieping aan het eerdere eenlaagse gebouw 
werd toegevoegd (zie §5.3). Op basis van de uitkomsten van het 
dendrochronologisch onderzoek kan met enige voorzichtigheid gesteld worden 
dat deze verbouwing omstreeks 1519 (d) zal zijn uitgevoerd (zie bijlage 2).  
 

                                                 
183 Halverstad 2014, p. 34. 

 

  
Afb. 108. Sleutelstuk van het type ‘schuine kant als profiel, waarin hol’ in het 
gebouw aan de Academiestraat 14. Onderdelen: 1) blok; 2) biljoen; 3) schuine 
kant; 4) hol en 5) bandje. Bron: Halverstad 2014. 
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Als referentie voor dit afwijkende sleutelstuktype kunnen de sleutelstukken in 
het gebouw Ledige Stede 1-3 in Elburg genoemd worden uit omstreeks 1500 (afb. 
110). Dit gebouw is een voormalige kloostervleugel van het Agnietenklooster in 
Elburg. 184   
 

 
Afb. 109. Sleutelstuk met eenvoudig profiel waarin een hol is geboord op de 
eerste verdieping in Klooster 17. Het gat staat echter niet ‘bijna los’ van de 
afschuining, zoals bij de eerder waargenomen, vergelijkbare sleutelstukken in 
Harderwijk. 
 

 
Afb. 110. Sleutelstuk, uit omstreeks 1500, met eenvoudig profiel waarin een hol is 
geboord, waarbij het gat niet ’bijna los’ van de afschuining is aangebracht. Ledige 
Stede 1-3 in Elburg, circa 1500. Tekening P. Wagner naar opmeting G. Berends. 
Bron: Restauratievademecum 1986/5, p. 46. 

                                                 
184 Restauratievademecum 1986/5, p. 45 en 46. 

Klooster 19 
Begane grondvloer 
In 1985 is de begane grondvloer vervangen door een 12 centimeter dikke 
betonnen vloer. 
 
Eerste verdiepingsvloer  
De eerste verdiepingsvloer bestaat vermoedelijk uit 7 balken die in de voor- en 
achtergevel zijn opgelegd. In het interieur zijn vijf balken zichtbaar. Een 
muuranker op de linkerhoek in de voorgevel, aan de zijde van het Kloosterplein, 
wijst erop dat hier mogelijk een strijkbalk aanwezig is. Mogelijk bevindt deze zich 
in het interieur achter de voorzetwand van de woningscheidende muur tussen 
Klooster 19 en Klooster 17a. Verder is de balk rechts van de hoofdingang niet 
zichtbaar in het interieur. Hier bevindt zich een verlaagd plafond. In de voorgevel 
ontbreken muurankers op de plaats van de 2e en 3e balk van links en ter plaatse 
van de rechter strijkbalk. De rechter strijkbalk is verankerd door middel van 
muurankers in de zijgevel aan de zijde van de Academiestraat.  
 
Zoals eerder vermeld bestond, volgens de bouwtekening uit 1981, de eerste 
verdiepingsvloer, met uitzondering van het linkerdeel, en de zoldervloer van 
Klooster 19 uit een samengestelde balklaag met moer- en kinderbalken. Het 
linkerdeel van de verdiepingsvloer bestond volgens de bouwtekening uit een 
enkelvoudige balklaag (afb. 102).  
 
In het interieur (afb. 52, ruimte 19.1) is te zien dat de twee balken van deze 
enkelvoudige balklaag strakker van vorm en smaller zijn dan de moerbalken van 
de verdiepingsvloer (afb. 111). In tegenstelling tot de, 25 centimeter brede, 
moerbalk links op afbeelding 111 zijn deze balken slechts circa 19 centimeter 
breed. De opeenvolgende holle slagen op het houtoppervlak van de twee balken 
wijst er op dat de balken met behulp van een dissel zijn gekantrecht (van min of 
meer vlakke zijden voorzien). Grenenhout werd vaak gekantrecht met een 
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dissel.185 Grenenhout is goed te bewerken en werd vanaf ongeveer 1600 
veelvuldig in kappen en balklagen toegepast186 ter vervanging van het schaars 
geworden eikenhout. Of hier daadwerkelijk grenenhout is toegepast is niet met 
zekerheid te zeggen. De strakke rechte vorm van de twee balken, de 
aanwezigheid van disselsporen en de toepassing in een enkelvoudige balklaag 
lijken er wel op te wijzen.  
 
De twee balken bevinden zich aan weerszijden van een schuifvenster, met vast 
kalf, dat waarschijnlijk uit de 18e eeuw dateert. De twee balken zijn enkel aan de 
achtergevel verankerd middels schootankers.  
 

     
Afb. 111. Balken van de verdiepingsvloer in ruimte 19.1. De smallere balken aan 
weerszijden van het schuifvenster vertonen disselsporen. De rechter afbeelding 
toont een detail van de kenmerkende opeenvolgende ‘holle’ slagen van de 
bewerking met een dissel.  
 

                                                 
185 Stenvert en van Tussenbroek 2007 (herdruk 2009, p. 75). 
186 Stenvert en van Tussenbroek 2007 (herdruk 2009, p. 72). 

In §5.3 werd al verondersteld dat de enkelvoudige balklaag in het achterste deel 
van het oorspronkelijke diephuis mogelijk is aangebracht ter vervanging van een 
eerder aanwezige verlaagde vloer (insteek). Dit zou gebeurd kunnen zijn ten tijde 
van de verbouwing van Klooster 17/17a en 19 tot dienstwoning van de pedel 
omstreeks 1648.  
 
De linker balk, zichtbaar op afbeelding 111, wordt bij de opleggingen in de 
voorgevel en in de achtergevel ondersteund door een sleutelstuk. De 
sleutelstukken zijn van het type ‘schuine kant als profiel, waarin hol. Het 
sleutelstuk aan de achtergevelzijde is 19 centimeter lang, 19 centimeter breed en 
6,5 centimeter hoog. Het sleutelstuk aan de voorgevelzijde is aan de zijkant 
afgezaagd (afb. 112). Dit sleutelstuk heeft een lengte van 14 centimeter, de 
hoogte bedraagt 8 centimeter. 
 

   
Afb. 112. Sleutelstuk van het type ‘schuine kant als profiel, waarin hol’ aan de 
voorgevelzijde. Aan één zijde is de zijkant afgezaagd (rechterfoto). Mogelijk 
omdat hier in de tijd dat de pedel hier woonde een scheidingswand was. Hierop 
wijzen bovendien een drietal kepen aan de onderzijde van de balk waar vroeger 
stijlen hebben gezeten. 
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Waarschijnlijk is het sleutelstuk aan één zijde afgezaagd omdat voorheen op deze 
locatie een scheidingswand was aangebracht. Op dezelfde locatie heeft zich ook 
op de eerste verdieping een scheidingswand bevonden (zie §5.3). De sporen van 
de tussenwand op de begane grond bestaat uit een viertal, 7,5 tot 9,5 centimeter 
brede, kepen aan de onderzijde van de balk, waar vroeger stijlen hebben 
gezeten.  
 
Op de bouwtekening uit 1981 zijn de scheidingswanden op de begane grond en 
eerste verdieping, op de plaats van de 3e balk van links, weergegeven (afb. 113). 
Op de begane grond vormde de wand de linker begrenzing van een entreehal en 
op de eerste verdieping de linker begrenzing van een overloop. De trap naar de 
eerste verdieping bevond zich aan de achterzijde van deze entreehal. Met de 
restauratie van 1985 zijn de scheidingswanden verwijderd en iets naar rechts 
opnieuw aangebracht.  
 

 
Afb. 113. Bouwtekening uit 1981, lengtedoorsnede van Klooster 15 (links) tot en 
met Klooster 19 (rechts). Bron: Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. 
 

De entreehal met ingang in de zuidgevel van Klooster 19 en de overloop op de 
eerste verdieping dateren mogelijk uit de verbouwing rond 1877 waarbij Klooster 
15 tot en met 19 werd opgesplitst in twee woningen.  
 
Aan de bovenzijde van de 3e balk van links zijn twee kepen van een, 1,80 meter 
brede (hart op hart maat), raveling aanwezig (afb. 114). De twee kepen van de 
raveling bevinden zich op een afstand van respectievelijk circa 1,65 centimeter en 
ongeveer 3,5 meter gemeten vanaf de achtergevelzijde. De raveling is mogelijk 
tijdens de verbouwing tot dienstwoning van de pedel, omstreeks 1648, 
aangebracht ten behoeve van een spiltrap naar de eerste verdieping. Het is in dit 
verband ook goed mogelijk dat de bovengenoemde voormalige scheidingswand 
op deze plaats al dateert uit de periode ten tijde van de pedelwoning. 
 
Een aanwijzing voor de aanwezigheid van een spiltrap op deze locatie is tevens 
aangetroffen in de bovenliggende ruimte. Daar lijken enkele kepen van stijlen en 
een uitholling aan de onderzijde van een balk te wijzen op de eerdere 
aanwezigheid van een trap (zie verderop in de tekst).   
 
Op afbeelding 102 is op de bouwtekening uit 1981 een gang in het verlengde van 
de doorgang tussen Klooster 17a en Klooster 19 aan de voorgevelzijde zichtbaar 
dat leidt naar de voormalige voorkamer. Waarschijnlijk was deze gang al 
aanwezig in de tijd dat het gebouw dienst deed als dienstwoning voor de pedel. 
Het is bekend dat de gebouwen Klooster 15 tot en met 19 destijds samen 
functioneerden als de dienstwoning van de pedel. 
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Afb. 114. Eén van de twee kepen van de raveling aan de bovenzijde van de balk en 
één van de drie kepen, aan de onderzijde van de balk, waar eerder een stijl 
gezeten heeft.  
 
Op de begane grond bevindt zich aan beide zijden van de rechter strijkbalk, bij de 
oplegging van de balk in de muur, een gestapeld sleutelstuk (afb. 115 en 116). 
Deze zijn tegen een betimmering aan de onderzijde van de strijkbalk bevestigd. 
Het onderste sleutelstuk betreft een latere toevoeging. Het bovenste sleutelstuk 
betreft een, circa 1,05 meter lang, peerkraalsleutelstuk. Dit sleutelstuk, waarvan 
de peerkraal gemenageerd is uitgevoerd, is 19 centimeter breed en 9 centimeter 
hoog. Aan de zijkant zijn kramplaten aanwezig, aangebracht om de verbinding 
tussen beide sleutelstukken versterken. De toepassing van kramplaten lijkt te 
wijzen op een datering in de tweede helft van de 19e eeuw.  
 

 
Afb. 115. Ruimte 19.2 op de begane grond aan de zijde van de Academiestraat. 
Aan weerszijden van de strijkbalk bevindt zich een lang peerkraalsleutelstuk 
waaronder een sleutelstuk met omgekeerd ojief.  
 

 
 
Afb. 116. Schets van het lange peerkraalsleutelstuk dat aan de onderzijde 
ondersteund wordt door een sleutelstuk met omgekeerd ojief. 
 
Het sleutelstuk met omgekeerd ojief is 65 centimeter lang, 19 centimeter breed 
en 9 centimeter hoog. De profilering wordt gevormd door een uitgezwenkte en 
ingezwenkte lijn (boven bol, onder hol), terwijl een ojiefprofilering boven een 
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holle en onder een bolle profilering heeft. Zie afbeelding 117 voor een schets van 
een ojief en een omgekeerd ojief.  
 

 
Afb. 117. Linker afbeelding: ojief (boven hol, onder bol), rechter afbeelding: 
omgekeerd ojief ( boven bol, onder hol). Bron: Haslinghuis en Janse 2005, p. 342. 
 
Aan de onderzijde is het sleutelstuk voorzien van een schubrand. Het rijk 
bewerkte peerkraalsleutelstuk bevat een, op dezelfde wijze uitgevoerd, 
schubrandje aan zowel de onderzijde als aan de zijkant. Verder is het biljoen van 
beide typen sleutelstukken op dezelfde wijze, als een uitholling, uitgevoerd.  
 
Ter vergelijking met de peerkraalsleutelstukken die zich in Klooster 2-4 bevinden 
en rond 1500 gedateerd zijn187 (afb. 118) valt op dat de peerkraalsleutelstukken 
in Klooster 19 qua vorm sterk afwijken. 
  
Gezien bovengenoemde gegevens en de overeenkomsten in de wijze waarop 
beide typen sleutelstukken zijn uitgevoerd, dateren de peerkraalsleutelstukken 
en de sleutelstukken met het omgekeerd ojief waarschijnlijk beiden uit de 
tweede helft van de 19e eeuw. In de 19e eeuw werd vaak teruggegrepen naar de 
middeleeuwse bouwkunst en werden ook neogotische peerkraalsleutelstukken 
toegepast in het interieur van gebouwen.  
 

                                                 
187 Van Löben Sels, Vrijkotte en Wolfkamp 2005, p. 21. 

 
Afb. 118. Peerkraalsleutelstuk in Klooster 2-4. Bron: van Löben Sels, Vrijkotte en 
Wolfkamp 2005, p. 21. 
 
Het type sleutelstuk met omgekeerd ojief is ook aanwezig aan de onderzijde van 
de rechter strijkbalk op de eerste verdieping (afb. 53, ruimte 19.5). Dit zijn de 
enige twee vertrekken in de gebouwen Klooster 17/17a en Klooster 19 waar dit 
type sleutelstuk aanwezig is. Uit de gebruiksgeschiedenis (§5.2) kan worden 
afgeleid dat deze ruimtes vanaf 1838 werden bewoond door de stadsarchitect 
Jacobus Verhoeven. Mogelijk is hij degene geweest die de neogotische 
peerkraalsleutelstukken en de sleutelstukken met de omgekeerde ojiefprofilering 
heeft toegevoegd aan het interieur.  
 

Zoldervloer 
De zoldervloer heeft zes moerbalken die in de voor- en achtergevel zijn opgelegd. 
De 1e en 6e balk zijn respectievelijk de linker- en de rechter strijkbalk. Het zijn de 
balken die tegen de zijgevels van Klooster 19 liggen. Op de 3e, 4e en 5e moerbalk 
van links rusten de drie gebinten.  
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Door middel van schootankers zijn de 1e en 3e tot en met de 6e moerbalk van 
links verankerd in de voor- en achtergevel. De rechter strijkbalk is tevens 
verankerd in de zijgevel aan de zijde van de Academiestraat. In het interieur is de 
4e moerbalk van links niet zichtbaar vanwege een voorzetwand.  
 
Zoals eerder vermeld heeft de zoldervloer bestaan uit een samengestelde 
balklaag. De kinderbalken zijn tijdens de restauratie van 1985 vervangen (afb. 
119). Tijdens de verbouwing in 2007 zijn deze weer weggewerkt achter een 
verlaagd plafond (afb. 120).  
 

 
Afb. 119. In 1985 aangebrachte kinderbalken in ruimte 19.4 op de eerste 
verdieping in Klooster 19. Bron: foto opmeting Van Hoogevest Architecten in 
februari 2005. 
 

 
Afb. 120. Kort, vrij plat, eenvoudig sleutelstuk aan de onderzijde van de linker 
strijkbalk op de eerste verdieping in ruimte 19.4. Het verlaagde plafond is in 2007 
aangebracht. 
 
De linker strijkbalk wordt bij de oplegging in de achtergevel ondersteund door 
een kort sleutelstuk. Dit sleutelstuk is 22 centimeter lang, 18,5 centimeter breed 
en 8 centimeter hoog (afb. 120). Aan de voorgevelzijde zijn aan de onderzijde van 
de balk nagelgaten zichtbaar die erop wijzen dat de balk ook hier voorheen 
ondersteund werd door een kort sleutelstuk (afb. 122, linkerfoto). 
 
Aan de voorgevelzijde bevatten de 2e en 3e moerbalk sporen die erop wijzen dat 
deze balken onderdeel uitgemaakt hebben van een gebonden gebint van een 
houtskelet. Deze sporen bestaan uit langwerpige pengaten aan de onderzijde van 
de 2e en 3e balk waarin voorheen de pennen van korbelen bevestigd waren (afb. 
122, middelste- en rechterfoto).  
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Aan de achtergevelzijde bevindt zich nog het restant van de pen van een korbeel 
aan de onderzijde van een lang sleutelstuk onder de 3e balk van links (afb. 121, 
bovenste foto en afb. 123). Dit sleutelstuk is 84 centimeter lang, 20 centimeter 
breed en 8 centimeter hoog. Het heeft een schuine kant als profilering en aan 
één zijde een biljoen met kapel. 
 
Dit sleutelstuk lijkt qua omvang en vormgeving op het sleutelstuk dat zich op de 
eerste verdieping in Klooster 17 bevindt (zie afb. 121, onderste foto). In het geval 
van het sleutelstuk in Klooster 19 ontbreekt echter het hol in de schuine zijde.   
 
Aan de zijkant van de linker strijkbalk is een kraalprofilering aangebracht (afb. 
124). Deze ontbreekt aan de achtergevelzijde over een lengte van ongeveer 1,5 
meter. De kraalprofilering is niet aanwezig aan de zijde van de linker zijgevel. Dit 
is niet vreemd aangezien deze zijde van de balk, in het interieur niet zichtbaar 
was. 
 
Op de plaats waar de kraalprofilering ontbreekt bevond zich, zeer waarschijnlijk 
al in de tijd dat de pedel hier woonde, een gang langs de achtergevelzijde. Op de 
plaats van de linker strijkbalk was een doorgang naar het naastgelegen gebouw 
Klooster 17a. Deze doorgang is weergegeven op de bouwtekening uit 1981 (afb. 
102 en bijlage 4). Tussen beide verdiepingsvloeren was een hoogteverschil van 
ongeveer 25 centimeter. 
    
 
 
 
 

 
 

 
Afb. 121. Bovenste foto: het sleutelstuk met schuine kant als profiel op de eerste 
verdieping in Klooster 19. Onderste foto: het goed gelijkende sleutelstuk, met 
schuine kant als profiel waarin een hol is aangebracht, op de eerste verdieping 
van Klooster 17. 
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Afb. 122. Voorgevelzijde op de eerste verdieping van Klooster 19, van links naar rechts: sporen van nagelgaten die mogelijk wijzen op een eerder aanwezig sleutelstuk aan de 
onderzijde van de 1e balk van links (gezien vanaf het Kloosterplein); en het spoor van een pengat ten behoeve van de bevestiging van een korbeel onder respectievelijk de 2e 
en 3e balk van links. 
 
In Klooster 19 ontbreken op de eerste verdieping kraalprofileringen op de  2e en 3e moerbalk van links. Aan de onderzijde van de 3e moerbalk zijn sporen van de eerder 
genoemde scheidingswand aanwezig. Deze bestaan ten eerste uit twee sporen van 6,5 centimeter brede kepen (rode blokjes op afb. 125) waar eerder stijlen hebben 
gezeten. Ten tweede uit een lange uitsparing aan de onderzijde van de balk over de lengteas van de balk (zie rode lijn op afb. 125).  
 
In de naastliggende balk (2e moerbalk van links) zijn eveneens twee sporen van kepen (6 centimeter breed) aanwezig met daarnaast een 45 centimeter brede uitholling aan 
de onderzijde van de balk (afb. 126). Gezien de waargenomen sporen van een raveling en een tussenwand in de 3e moerbalk op de begane grond heeft hier vermoedelijk 
voorheen een spiltrap gezeten. Een uitholling werd vaak aangebracht aan de onderzijde van een balk in het trapgat. Afbeelding 127 toont hiervan een voorbeeld. 
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Afb. 124. Kraalprofilering aan de zijkant van de linker strijkbalk (zie 
blauwe pijlen). Aan de achtergevelzijde ontbreekt deze over een 
afstand van circa 1,5 meter. Hier bevond zich de doorgang naar het 
naastgelegen pand Klooster 17a. Foto gezien richting het noorden. 

Afb. 123. Eerste verdieping van Klooster 19, 3e moerbalk 
van links aan de achtergevelzijde. Sleutelstuk met schuine 
kant als profilering. Aan de onderzijde zijn de contouren 
van de pen van een afgehakt korbeel zichtbaar (rood 
omkaderd). Het korbeel was door middel van een pen-gat 
verbinding en een toognagel (blauw omcirkeld) verankerd 
met de moerbalk. Het sleutelstuk is met twee ijzeren 
nagels (geel omcirkeld) aan de onderzijde van de moerbak 
bevestigd. Met twee toognagels (rood omcirkeld) was het 
sleutelstuk aan het korbeel gekoppeld. Aan de onderzijde 
van het sleutelstuk is een biljoen (A) met kapellen (B) 
aanwezig.  
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Afb. 125. Spoor van een lange keep en twee kepen waar voorheen stijlen 
bevestigd waren, wijzen op de eerdere aanwezigheid van een tussenwand op de 
eerste verdieping op de locatie van de 3e balk van links. Foto gezien richting het 
oosten. 
 

 
Afb. 126. Sporen van stijlen naast een uitholling aan de onderzijde van de 2e 
moerbalk van links in Klooster 19 wijzen mogelijk op de vroegere aanwezigheid 
van een spiltrap op deze plaats. 
 
De 4e tot en met de 6e balk van links konden niet worden onderzocht op 
aanwezige bouwsporen in verband met aanwezige voorzetwanden (4e balk van 
links) en aanwezige omtimmeringen (5e en 6e balk). Onder de rechter strijkbalk 
(6e moerbalk) zijn sleutelstukken met een omgekeerd ojief als profilering 

aanwezig. Dit type sleutelstuk is ook aanwezig op de begane grond bij de rechter 
strijkbalk (zie beschrijving eerste verdiepingsvloer).  
 
Eerder werd al verondersteld dat deze sleutelstukken in de tweede helft van de 
19e eeuw zijn aangebracht. De omtimmeringen met kraalprofilering om de 5e en 
6e balk dateren mogelijk eveneens uit deze periode.  
 

 
Afb. 127. Voorbeeld van een spiltrap waarbij een uitholling zichtbaar is aan de 
onderzijde van de balk bij het trapgat. Bron: van der Waard 2004, P. 5. 
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Afb. 128. Sleutelstuk met omgekeerd ojief als profilering aan de onderzijde van de 
rechter strijkbalk op de eerste verdieping in ruimte 19.5. De balk heeft een 
omtimmering voorzien van een kraalprofilering. 
 
Klooster 17/17a 
Begane grondvloer 
In 1985 is de begane grondvloer vervangen door een 12 centimeter dikke 
betonnen vloer. 
 
Eerste verdiepingsvloer  
Uit de bouwtekening van 1981 (afb. 102) en een foto uit de jaren ’70 van de 20e 
eeuw (afb. 129) blijkt dat de verdiepingsvloer uit een samengestelde balklaag 
met moer- en kinderbalken bestond. Tijdens de restauratie van 1985 zijn deze 
kinderbalken vervangen.  
 

 
Afb. 129. Samengestelde balklaag op een foto uit de jaren ’70 van de 20e eeuw. 
Foto genomen in de huidige keuken van Klooster 17a (afb. 52, ruimte 17a.1). 
Rechts op de foto is een gedeelte van de vroegere voordeur zichtbaar. Bron: foto 
uit het bezit van Grietje Wilhelm. 
 
De eerste verdiepingsvloer heeft zes, moerbalken die in de voor- en achtergevel 
zijn opgelegd. De 1e en 6e balk zijn strijkbalken, dit zijn de balken die tegen de 
zijgevels van Klooster 17/17a liggen. Door middel van schootankers zijn de zes 
balken verbonden met de dragende muren. In de voorgevel zijn slechts vijf 
muurankers zichtbaar. Het muuranker ter plaatse van de linker strijkbalk 
ontbreekt. Op een foto uit 1914 (afb. 94) is al te zien dat dit muuranker 
ontbreekt. Ook het muuranker van de linkerstrijkbalk van de zoldervloer 
ontbreekt (afb. 94). Mogelijk zijn deze balken verlegd tijdens de verbouwing in 
1739 toen aan de linker zijgevel de kamer voor de opslag van natuurkundige 
instrumenten (Klooster 15) werd gebouwd (zie §5.3). 
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In het interieur zijn enkel de 1e, 2e, 5e en 6e moerbalk zichtbaar. De linker 
strijkbalk (1e moerbalk) is slechts ten dele zichtbaar vanwege de, in 1985 
aangebrachte, voorzetwand (afb. 130). De 3e moerbalk wordt wel weergegeven 
op de bouwtekening uit 2005 (bijlage 7). Mogelijk bevindt deze balk zich achter 
het verlaagde plafond op deze locatie. De 4e moerbalk bevindt zich ter plaatse 
van de scheidingsmuur tussen Klooster 17 en 17a.  
 

 
Afb. 130. De 2e moerbalk met sleutelstuk en de strijkbalk die deels aan het zicht is 
ontnomen door de huidige voorzetwand. Foto genomen richting de voorgevel. 
 
De 2e moerbalk van links wordt bij de oplegging in de voor- en achtergevel 
ondersteund door een sleutelstuk van het type ‘schuine kant als profiel, waarin 
hol’. Aan de onderzijde is het versierd met een kartelrand (afb. 131). Aan de 
voorgevelzijde is zichtbaar dat de moerbalk aan de onderzijde is bijgewerkt. 
Mogelijk heeft hier voorheen een langer sleutelstuk gezeten dat is weggehakt. 
Het sleutelstuk is door middel van ijzeren nagels aan de onderzijde bevestigd aan 

de moerbalk (afb. 131). De sleutelstukken zijn circa 25 centimeter breed en 6,5 
centimeter hoog. 
     

 
Afb. 131. Kort sleutelstuk van het type ‘schuine kant als profiel, waarin hol’ aan de 
voorgevelzijde van de 2e moerbalk van links. 
 
De 5e moerbalk van links is zowel aan de voorgevelzijde als aan de 
achtergevelzijde bijgehakt (afb. 132). Bij de opleggingen in de muur wordt de balk 
ondersteund door sleutelstukken van het type ‘schuine kant als profiel, waarin 
hol’.  Aan de zijde van de achtergevel is het sleutelstuk grotendeels weggewerkt 
achter de voorzetwand. Het sleutelstuk aan de voorgevelzijde is aan de 
onderzijde voorzien van een kartelrand (afb. 133). De lengte van het sleutelstuk 
bedraagt 16 centimeter, de breedte circa 20 centimeter en de hoogte 6 
centimeter.  
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Afb. 132. 5e moerbalk van links. Aan zowel de voorgevel- als de achtergevelzijde is 
de balk aan de onderzijde bijgehakt. 
 
Het feit dat de balken op de plaats van de oplegging in de muren zijn 
afgeschuind, betekent mogelijk dat hier korbelen en lange sleutelstukken zijn 
weggehakt.  
 
De rechter strijkbalk (de zesde moerbalk van links) wordt bij de oplegging in de 
achtergevel ondersteund door een kort sleutelstuk met een breedte van 11 
centimeter en hoogte van 7 centimeter. Het sleutelstuk is van het type ‘schuine 
kant als profiel, waarin hol’. Aan de onderzijde is het sleutelstuk niet versierd. 
Aan de voorgevelzijde zijn, aan de onderzijde van de strijkbalk, geen sporen van 
een sleutelstuk waargenomen.  
 
De strijkbalk wordt in het midden ondersteund door twee houten klossen die 
vervolgens rusten op korbelen (afb. 134). De korbelen en de klossen zijn aan 
elkaar gekoppeld door middel van een pen/gat verbinding en een toognagel.  

 
Afb. 133. Sleutelstuk van het type ‘schuine kant als profiel, waarin hol’ aan de 
voorgevelzijde onder de 5e moerbalk van links. 
 

 
Afb. 134. Rechter strijkbalk ondersteund door een kort sleutelstuk van het type 
‘schuine kant als profiel, waarin hol’ en twee houten klossen met korbelen.  
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Zoldervloer  
De zoldervloer heeft zes balken die in de voor- en achtergevel zijn opgelegd. De 
1e en 6e balk zijn respectievelijk de linker- en de rechter strijkbalk. Het zijn de 
balken die tegen de zijgevels van Klooster 17/17a liggen. Door middel van 
schootankers zijn de zes balken verbonden met de dragende muren. De 4e balk is 
opgenomen in de scheidingsmuur tussen Klooster 17 en Klooster 17a. De 
gebinten op de zolder rusten op de 2e tot en met de 5e balk.  
 
Volgens de bouwtekening uit 1981 (bijlage 4) heeft de zoldervloer bestaan uit 
een enkelvoudige balklaag met een alternerend houtskelet. Waarschijnlijk zijn de 
tussenbalken tijdens de restauratie in 1985 verwijderd. Tijdens het onderzoek zijn 
de tussenbalken niet waargenomen. Bovendien staan de tussenbalken niet 
weergegeven op de bouwtekening uit 2005 (bijlage 7). Tijdens de restauratie zijn 
kinderbalken aangebracht, terwijl deze er oorspronkelijk niet gezeten zullen 
hebben. Er was immers sprake van een enkelvoudige balklaag.  
 
De 2e, 3e en 5e balk bevatten sporen die erop wijzen dat deze balken onderdeel 
uitgemaakt hebben van een gebonden gebint van een houtskelet. Bij de 
strijkbalken ontbreken deze sporen. De sporen zullen hieronder worden 
beschreven. 
 
De 2e balk van links wordt bij de oplegging in de voorgevel ondersteund door een 
sleutelstuk. Dit sleutelstuk is al even genoemd bij de beschrijving van de 
zoldervloer van Klooster 19.  
Aan de onderzijde van het sleutelstuk is het restant van de pen van een afgehakt 
korbeel zichtbaar (afb. 135). Het, inmiddels verdwenen, korbeel was door middel 
van een pen-gatverbinding en een toognagel aan de balk gekoppeld.  
 
Het voorste deel van het sleutelstuk is bijgehakt. In de 18e en 19e eeuw werden 
bestaande balklagen gemoderniseerd door het aanbrengen van verlaagde 
plafonds. Het is goed mogelijk dat het sleutelstuk is bijgehakt om een vlak 
plafond te verkrijgen.  

Aan de zijkant van het sleutelstuk is een biljoen (afschuining aan de onderzijde 
van het sleutelstuk) met kapellen zichtbaar. De kapellen zijn uitgevoerd als een 
driehoekig vlak. Het sleutelstuk is 78 centimeter lang en 5,5 centimeter hoog.  
 
Het sleutelstuk heeft een schuine zijde als profiel waarin een hol is aangebracht. 
Het sleutelstuk wijkt af van de eerder aangetroffen sleutelstukken van het type 
‘schuine kant als profiel, waarin hol’ in Harderwijk, waar het gat bijna los van de 
schuine kant staat.  
 
Het sleutelstuk is aan de onderzijde met ijzeren nagels aan de balk bevestigd en 
aan de zijkant door middel van twee toognagels met het korbeel verbonden. Aan 
de zijkant van de balk is het restant van een toognagel zichtbaar waarmee de pen 
van het korbeel aan de balk verankerd was (afb. 135).  
 

 
Afb. 135. Eerste verdieping van Klooster 17,  2e balk van links (voorgevelzijde). 
Sleutelstuk met een schuine kant als profiel waarin een hol is aangebracht. Aan 
de voorzijde zijn haksporen zichtbaar. Aan de onderzijde zijn de contouren van de 
pen van een afgehakt korbeel zichtbaar (rood omkaderd). Het korbeel was door 
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middel van een pen-gat verbinding en een toognagel (blauw omcirkeld) verankerd 
met de balk. Het sleutelstuk is met twee ijzeren nagels (geel omcirkeld) aan de 
onderzijde van de balk bevestigd. Met twee toognagels (rood omcirkeld) was het 
sleutelstuk aan het korbeel gekoppeld. Aan de onderzijde van het sleutelstuk is 
een biljoen (A) met kapellen (B) aanwezig.  
 
Bij de 3e balk zijn zowel aan de voorgevel- als de achtergevelzijde sporen van een 
korbeel aanwezig. Aan de voorgevelzijde is aan de onderzijde van de balk een 
restant van de afgehakte pen van een korbeel zichtbaar. Aan de achtergevelzijde 
is een pengat waarin voorheen de pen van een korbeel bevestigd was (afb. 136). 
Aan de zijkant van de balk is het restant van een toognagel zichtbaar waarmee de 
pen van het korbeel aan de balk verankerd was.   
 

 
Afb. 136. Pengat waar de pen van het inmiddels verdwenen korbeel in bevestigd 
was in de 3e balk van links (achtergevelzijde). Aan de zijkant van de balk is nog het 
restant van een toognagel (rood omcirkeld) waarmee de pen van het korbeel aan 
de balk verankerd was. 
 

De 5e balk vertoont aan beide uiteinden het restant van een afgehakt korbeel. 
Aan de achtergevelzijde zijn in het verlengde hiervan restanten van twee 
toognagels (afb. 137). Waarschijnlijk hebben zij gediend ter bevestiging van een 
sleutelstuk. Gezien de aanwezige haksporen zal dit sleutelstuk zijn weggehakt. 
Aan de hand van de positie van de toognagels is af te leiden dat dit sleutelstuk 
ongeveer 1,25 meter lang zal zijn geweest. 
 

 
Afb. 137. Eerste verdieping van Klooster 17a, 5e balk van links, achtergevelzijde. 
Restant van een pen van een afgehakt korbeel en restanten van twee toognagels 
die zeer waarschijnlijk hebben gediend ter bevestiging van een sleutelstuk. De 
kanten van de balken zijn voorzien van een kraalprofilering. Over een lengte van 
ongeveer 1,5 meter ontbreekt deze profilering aan de achtergevelzijde (zie 
blauwe pijlen). 
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Afb. 138. Kraalprofilering 3e balk van links, op de eerste verdieping van Klooster 
17. Aan de achtergevelzijde ontbreekt de profilering over een lengte van ongeveer 
1,5 meter. 
  
De 3e, 5e en 6e balk waren aan de onderzijde voorzien van een kraalprofilering 
(afb. 137 en 138). Vanwege de aanwezige voorzetwanden kon de 4e balk niet op 
de aanwezigheid van een profilering worden onderzocht. Aan de achtergevelzijde 
ontbreekt de profilering bij de balken over een lengte van ongeveer 1,5 meter. 
Bovendien ontbreekt de profilering bij de rechter strijkbalk (6e balk) aan de zijde 
van de rechter zijgevel (afb. 137). Omdat deze zijde niet in het zicht was is het 
ontbreken van de profilering op deze plaats niet vreemd.  
 
Eerder werd vastgesteld dat de kraalprofilering ook over een lengte van ongeveer 
1,5 meter ontbrak aan de achtergevelzijde van de linker strijkbalk in Klooster 19. 
Het is aannemelijk dat op de eerste verdieping langs de achtergevelzijde een 
gang aanwezig was vanaf de linker strijkbalk in Klooster 19 tot aan de 3e balk van 
links in Klooster 17 (zie reconstructie gebruiksindeling pedelwoning, afb. 48).  

Bij de linker strijkbalk en de 2e balk van links ontbreekt een kraalprofilering net 
als aan de linkerzijde van de 3e balk. Deze balken bevinden zich rechtstreeks 
boven het vertrek op de begane grond dat tijdens de Gelderse Academie en het 
Athenaeum gebruikt werd als vergaderkamer door de senaat. Zoals eerder 
genoemd bestond er in 1802 een ruimteprobleem in verband met de opslag van 
de natuurkundige instrumenten. De instrumenten lagen verspreid in 
‘bovenkamers’ bij de pedel. De professoren konden hiermee leven omdat door 
dit gebruik de kamer boven de senaatkamer vrij zou blijven (zie §5.2). Hieruit 
blijkt dat de ruimte boven de senaatkamer eind 18e/begin 19e eeuw in gebruik 
was als opslagruimte. Deze gebruiksfunctie kan een verklaring zijn voor het feit 
dat de balken hier niet voorzien werden van een kraalprofilering. Waarschijnlijk 
zal deze opslagruimte via een deur aan het einde van de gang, ter plaatse van de 
3e balk van links, toegankelijk zijn geweest.  
 
Uit de aanwezigheid van een gang langs de achtergevelzijde van Klooster 17/17a 
en 19 blijkt dat deze gebouwen als één gebouw in gebruik waren. Het is bekend 
dat Klooster 15 tot en met 19 samen in gebruik waren als dienstwoning voor de 
pedel. De kraalprofilering aan de balken is daarom mogelijk omstreeks 1648 
aangebracht bij de verbouwing van Klooster 17/17a en 19 tot dienstwoning voor 
de pedel.  
 
Klooster 15 
Begane grondvloer 
In 1985 is de begane grondvloer vervangen door een 12 centimeter dikke 
betonnen vloer. 
 
Eerste verdiepingsvloer  
De eerste verdiepingsvloer bestaat uit een enkelvoudige balklaag die tijdens de 
restauratie van 1985 is vervangen. De balken hebben een afmeting van 12 x 12 
centimeter. De hart op hart maat bedraagt 86 centimeter. De balken zijn 
evenwijdig aan de voorgevel geplaatst.  
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Bij de bouw in 1739 zal het gebouwtje al een verdiepingsvloer hebben gehad. Dit 
blijkt uit een afbeelding van de gedenksteen aan de binnenzijde van de 
achtergevel waar boven de steen een balklaag zichtbaar is (afb. 35). 
 
Vlieringvloer  
De huidige vloer van de vliering kon tijdens het onderzoek niet worden 
onderzocht. Waarschijnlijk is deze vloer met de ingebruikname als woning, 
omstreeks 1877, toegevoegd.  
 
6.3.3 Kapconstructie 
 
Inleiding  
De kapconstructies van Klooster 19 en Klooster 17/17a bestaan uit eikenhouten 
kromstijlgebinten. Volgens Janse (1989) is het kaptype met kromstijlgebinten 
voor woonhuizen en andere kleine profane gebouwen, tussen circa 1300 en 
1625, het meest voorkomende.188

 

 
Klooster 19  
De kapconstructie is opgebouwd uit drie kapgebinten met één kromstijlgebint 
(zie afb. 139 en 140). De kap heeft een borstwering. De drie gebinten zijn met 
elkaar verbonden door flieringen die op de uiteinden van de dekbalken rusten. 
De kapconstructie heeft geen strijkgebinten om de flieringen op te vangen. De 
flieringen zijn in beide zijgevels opgelegd. Door middel van schootankers zijn de 
flieringen in de zijgevel, aan de zijde van de Academiestraat, verankerd.  
De afstand tussen het 1e en 2e gebint en het 2e en 3e gebint bedraagt 
respectievelijk circa 2,30 meter en ongeveer 2,60 meter. Ter versteviging van de 
constructie zijn alle hoeken geschoord door middel van korbelen en windschoren. 
De windschoren vangen de krachten op die de wind uitoefent in de langsrichting 
van de kap. De korbelen dienen tegen de druk van opzij. De jukbenen, dekbalken 
en korbelen zijn door middel van pen- en gatverbindingen met toognagels aan 

                                                 
188 Janse 1989 (herdruk 2012, p. 94). 

elkaar gekoppeld. De windschoren zijn daarentegen aan de onderzijde genageld 
aan de jukbenen en aan de bovenzijde genageld aan de flieringen. Het is bekend 
dat men in de 15e eeuw begon met het bevestigen van de windschoren aan de 
onderzijde van de jukbenen met nagels.189 Het nagelen van windschoren aan 
zowel de onderzijde als de bovenzijde werd later gangbaar. Als referentie kan het 
pand aan de Wijnstraat 113 in Dordrecht genoemd worden waar de windschoren 
eveneens aan zowel de onder- als bovenzijde genageld waren. 
Dendrochronologisch onderzoek heeft voor het pand in Dordrecht uitgewezen 
dat de datering van de balklaag boven de tweede verdieping en die van de zolder 
schommelt rond 1493-1496.190  
 

 
Afb. 139. Bouwtekening 1981, dwarsdoorsnede Klooster 19 bestaande toestand. 
Bron: Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. 

                                                 
189 Stenvert en van Tussenbroek 2007 (herdruk 2009, p. 149). 
190 De Vries 1997, p. 220. 
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Afb. 140. Van links naar rechts: gezaagde krommer van het 3e gebint; het 3e gebint en de bevestiging van de twee onderdelen van de fliering met nagels. 
 
Op de plaats van het 2e gebint ontbreekt de windschoor aan de voorgevelzijde. Mogelijk is deze verwijderd met de plaatsing van de dakkapel op deze plek. Aan de 
achtergevelzijde ontbreekt het korbeel in dit gebint. Deze is tijdens de verbouwing van 2007 verwijderd ten behoeve van de plaatsing van een douchecabine op deze plek.  
 
De flieringen zijn niet uit één stuk. Tussen het 1e en 2e gebint is zowel aan de voorgevelzijde als aan de achtergevelzijde een schuine liplas zichtbaar waarmee de onderdelen 
aan elkaar gepaard zijn. Aan de onderzijde zijn de delen met gesmede nagels aan elkaar gespijkerd en wordt deze ondersteund door een windschoor (afb. 140, rechter 
foto). 
 
Op de flieringen rusten de sporen. Deze rusten aan de nokzijde tegen elkaar. De sporen zijn paarsgewijs verbonden door een hanebalk die zorgt voor de horizontale 
verbinding van de sporenparen. Tijdens de restauratie van 1985 zijn de sporen, panlatten en de muurplaten vervangen (zie afb. 141).  
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Afb. 141. Situatie in 2005. De linkerfoto betreft een foto van de vliering, genomen richting de Academiestraat. De rechterfoto toont het interieur van ruimte 19.6 dat 
tegenwoordig in gebruik is als appartement 19E. Bron: foto opmeting Van Hoogevest Architecten, februari 2005. 
 
Uit de resultaten van het dendrochronologisch onderzoek blijkt dat één houtmonster uit de kapconstructie van Klooster 19 weliswaar een datering heeft opgeleverd, maar 
dat deze als twijfelachtig is geclassificeerd (zie bijlage 2). De datering 1517 ±8 (d) duidt naar dezelfde periode als twee gedateerde korbelen in Klooster 17a die, met enige 
voorzichtigheid gesteld, rond 1519 dateren. Op basis van de resultaten van het dendrochronologisch onderzoek lijken beiden bouwdelen te zijn ontstaan in dezelfde 
periode rond 1519, maar waarschijnlijk met een kleine fasering. 
 
Kapconstructie Klooster 17/17a 
De kapconstructie is opgebouwd uit vier kapgebinten met twee kromstijlgebinten op elkaar. De kap heeft een borstwering. Op de zolderverdieping zijn de jukbenen aan de 
onderzijde geprofileerd. Aangezien het derde kapgebint, dat de scheiding vormt tussen Klooster 17 en 17a, aan beide zijden is voorzien van een voorzetwand was het niet 
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mogelijk deze te onderzoeken. Van dit gebint zijn de windschoren aan de zijde 
van Klooster 17a op de zolderverdieping en vliering nog zichtbaar. Vóór de 

verbouwing van 2007 was het 3e gebint op zolder nog in zicht (zie afb. 142). Deze 
doorgang was in 1990 gemaakt ten behoeve van de uitbreiding van het RIAGG. 
 

 
Afb. 142. Vierde gebint op zolder. Aan de andere zijde van de scheidingsmuur 
tussen Klooster 17 en 17a is de dekbalk zichtbaar van het 3e gebint die 
tegenwoordig in de scheidingswand is opgenomen. Bron: foto opmeting Van 
Hoogevest Architecten, februari 2005. 
 
De vier gebinten zijn met elkaar verbonden door flieringen die op de uiteinden 
van de dekbalken rusten. De kapconstructie heeft geen strijkgebinten om de 
flieringen op te vangen. De flieringen zijn in beide zijgevels opgelegd. De gebinten 
zijn op een afstand van ongeveer 2,20 meter van elkaar geplaatst. Ter 
versteviging van de constructie zijn alle hoeken geschoord door middel van 
korbelen en windschoren. De windschoren vangen de krachten op die de wind 
uitoefent in de langsrichting van de kap. De korbelen dienen tegen de druk van 
opzij. De korbelen zijn krom. Het is bekend dat korbelen meestal bestonden uit 

kromme stukken hout.191 De jukbenen, dekbalken en korbelen zijn door middel 
van pen- en gatverbindingen met toognagels aan elkaar gekoppeld. De 
windschoren zijn daarentegen aan de onderzijde genageld aan de jukbenen en 
aan de bovenzijde in de flieringen gepend. Het is bekend dat men in de 15e eeuw 
begon met het bevestigen van de windschoren aan de onderzijde van de 
jukbenen met nagels.192  
 
Op sommige plaatsen zijn de windschoren verdwenen. Op deze plaatsen zijn aan 
de zijkanten van de jukbenen restanten van nagels en de afdruk van de 
windschoren zichtbaar. In de flieringen zijn op deze locaties pengaten en 
toognagels aanwezig.  
 

 
Afb. 143. De flieringen op de bovenzolder waren niet uit één stuk. Door middel 
van een schuine liplas zijn de onderdelen met elkaar verbonden. De delen zijn 
zowel door middel van gesmede nagels (2) als een pen-gatverbinding (1) aan 
elkaar bevestigd.  
 

                                                 
191 Janse 1989, p. 66. 
192 Stenvert en van Tussenbroek 2007 (herdruk 2009, p. 149). 
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De flieringen op de vliering (bovenzolder) zijn niet uit één stuk. Tussen het 1e en 
2e gebint is zowel aan de voorgevelzijde als aan de achtergevelzijde een schuine 
liplas zichtbaar waarmee de onderdelen aan elkaar gepaard zijn. Zowel aan de 
boven- als aan de onderzijde zijn de delen met gesmede nagels aan elkaar 
genageld. Het toognagelgat, links op de foto duidt er bovendien op dat de delen 
met elkaar verbonden waren door middel van een pen-gatverbinding. 
 

 
Afb. 144. De voor eikenhout kenmerkende houtspiegels. Foto genomen aan de 
achtergevelzijde van het jukbeen van het vierde gebint (zie gekrast telmerk) van 
Klooster 17a. 

De onderdelen van de kapconstructies in Klooster 17/17a en Klooster 19 zijn 
gemaakt van eikenhout. Op meerdere plaatsen zijn, de voor eikenhout 
kenmerkende houtspiegels zichtbaar (afb. 144). Spiegels zijn doorgezaagde 
mergstralen waardoor het hout zijn sappen transporteerde.  
 
Volgens de bouwtekening uit 1981 (bestaande toestand) rusten de sporen op de 
flieringen en zorgt een hanebalk in de nok voor de horizontale verbinding van de 
sporenparen (afb. 145). De sporen, panlatten en de muurplaten zijn tijdens de 
restauratie in 1985 vervangen. 
 

 
Afb. 145. Bouwtekening 1981, dwarsdoorsnede Klooster 17/17a, bestaande 
toestand. Bron: Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe.  
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Hergebruikte balken in de kapconstructie  
In het onderste juk lijken de dekbalken van het 1e, 2e en 4e gebint hergebruikte 
balken uit een korbeelstel (met sleutelstuk en korbeel) te betreffen. Dit kan 
worden afgeleid uit de aanwezige bouwsporen. Zo is bij het 4e gebint te zien dat 
voor de bevestiging van een sleutelstuk toognagelgaten twee aan twee waren 
geplaatst (zie afb. 146). Twee toognagelgaten vlak bij de oplegging en twee bij 
het uiteinde van het inmiddels verdwenen sleutelstuk. Een timmermansteken in 
de vorm van een kraslijn haaks op de onderzijde van de balk markeert het 
uiteinde van het voormalige sleutelstuk. Het sleutelstuk zal ongeveer een meter 
lang zijn geweest.  
 
Aanwijzingen voor de eerdere bevestiging van een korbeel aan de drie dekbalken 
zijn gevonden in de vorm van de aanwezige overige ruimte in de pengaten (zie 
afb. 146 en 147). Bij het eerste gebint is, aan de achtergevelzijde, bovendien nog 
een restant van de pen van het afgezaagde korbeel aanwezig. De toognagel 
waarmee deze pen in het pengat bevestigd was, is ook nog aanwezig. Aan de 
onderzijde van de balk is over het restant van de pen een gekrast telmerk 
aangebracht (afb. 147).   
 
Ter plaatse van het 1e gebint is aan de voorgevelzijde een te breed pengat 
waargenomen in het jukbeen. De ruimte tussen de pen van het korbeel en het 
pengat in het jukbeen is opgevuld met een stukje lood. 
 
Een andere, meer plausibele mogelijkheid is dat deze secundair verwerkte 
houten balken afkomstig zijn uit een vroegere fase van het gebouw. 
Oorspronkelijk heeft het achterhuis, zeer waarschijnlijk, bestaan uit één 
bouwlaag met een kap. Gezien de bouwsporen waren er oorspronkelijk 
sleutelstukken tussen de jukbenen en de dekbalken aangebracht. Dit lijkt er op te 
duiden dat de zolder bewoond werd.  
Er zijn gebouwen bekend waarvan de gebinten sleutelstukken hebben, onder 
andere het, in 1960 gesloopte, huis Warmoesstraat 139 in Amsterdam uit de 
tweede helft van de 15e eeuw; het huis De Elant, Warmoesstraat 83 in 

Amsterdam; Lauriergracht 103 in Amsterdam; de Cannenburg te Vaassen met 
kapgebinten met sleutelstukken daterend van omstreeks 1545 en het, in 1977 
gesloopte, tweelinghuis Boschstraat 4-6 in Bergen op Zoom dat vermoedelijk 
dateerde uit de tweede helft van de 15e eeuw.193 Het is bekend dat houten 
onderdelen bij verbouwingen zuinig werden bewaard en zoveel mogelijk weer 
werden toegepast.  
 
 

 
Afb. 146. Schets van de hergebruikte balk als dekbalk van het 4e gebint van 
Klooster 17a. In rood zijn de twee aan twee geplaatste toognagelgaten met 
restanten van toognagels weergegeven waarmee voorheen een sleutelstuk aan 
deze balk bevestigd is geweest. De, haaks op de balk aangebrachte, kraslijn is een 
timmermansteken. Deze is waarschijnlijk aangebracht om het uiteinde van het 
sleutelstuk te markeren. Het ‘te ruime’ pengat duidt op de eerdere bevestiging 
van een ander korbeel.  

                                                 
193 Janse 1989 (herdruk 2012, p. 101). 
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Afb. 147. Hergebruikte balk met sporen van een eerder korbeel die aan deze balk 
bevestigd is geweest. Over het restant van de pen van het voormalige korbeel is 
een gekrast telmerk aangebracht. Foto genomen aan de achtergevelzijde van het 
eerste gebint op de zolderverdieping van Klooster 17. 
 
Ten behoeve van het dendrochronologisch onderzoek zijn verschillende 
onderdelen van de kapconstructie bemonsterd, waaronder hergebruikte 
onderdelen en korbelen. Gebleken is dat het niet bij alle monsters mogelijk was 
om tot een datering te komen. Slechts enkele monsters, genomen uit de 
korbelen, bleken net te voldoen aan de kwaliteitseisen voor een datering (zie 
bijlage 2). Deze kunnen met enige voorzichtigheid worden gebruikt. 
 
Op basis van de resultaten kan, met enige voorzichtigheid, gesteld worden dat de 
kapconstructie in zijn huidige vorm omstreeks 1519 (d) tot stand is gekomen. 
 
 
 

Sporen van een dakkapel  
Tussen het 2e en 3e gebint wijzen kepen in de fliering op de eerdere aanwezigheid 
van slapers ten behoeve van een eerdere dakkapel op de locatie van de huidige 
dakkapel. De afstand tussen de kepen bedraagt 0,95 meter (hart op hart 
gemeten). De kepen zullen bij de voormalige dakkapel hebben gehoord die in 
1985 is vervangen.  
 

 
Afb. 148. Kepen (rood omkaderd) in de fliering ter plaatse van de huidige 
dakkapel aan de voorgevelzijde wijzen op de eerdere aanwezigheid van een 
dakkapel op deze locatie. Op de plaats van het pengat (zie gele pijl) was eerder 
een windschoor bevestigd. Mogelijk is deze destijds verwijderd met de plaatsing 
van de dakkapel. 
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Herkomst van het toegepaste hout in de kapconstructies van Klooster 17/17a en Klooster 19 
In de kapconstructies van Klooster 17/17a en Klooster 19 zijn sporen van ronde vlotverbindingen waargenomen194 (afb. 149). Deze vlotverbindingen wijzen er op dat, in 
ieder geval een deel van, het hout over water is aangevoerd. Gaten en pluggen werden aangebracht in de stammen om ze met wilgentenen of twijgen samen te binden en 
te vervoeren over water.  
 
Op de vliering van Klooster 17/17a zijn de gebinten samengesteld uit dunne stammetjes. Misschien is dit hout van lokale oorsprong (afb. 150).  
 

  
Afb. 149. Linker afbeelding: Eerste gebint in Klooster 19 aan de voorgevelzijde met schuine liplas in de fliering (rode pijl) en vlotverbindingen in één van de windschoren van 
het 2e gebint (witte pijl). Rechter afbeelding: vlotverbindingen in een windschoor ter plaatse van het 4e gebint in Klooster 17a.  
 
Timmermansmerken  
Op de onderdelen van de kapconstructies van Klooster 17/17a en Klooster 19 zijn meerdere timmermansmerken waargenomen zoals telmerken, loodlijnen en zaaglijnen. 
Deze merken worden onderstaand beschreven. 
 

                                                 
194 Vlotverbindingen zijn in Klooster 19 waargenomen in een windschoor van het 1e gebint en een windschoor van het 2e gebint. In Klooster 17/17a zijn vlotverbindingen aanwezig in een windschoor van het 4e gebint.  
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Afb. 150. Klooster 17a, 4e gebint op de vliering. 
 
Telmerken 
Zowel in de kapconstructie van Klooster 19 als in de kapconstructie van Klooster 
17/17a zijn gekraste telmerken toegepast. Telmerken zijn volgordetekens op de 
onderdelen van een constructie om aan te geven in welke volgorde de 
constructie opgebouwd moest worden. De telmerken werden in de 
timmerwerkplaats aangebracht.  
 
De merken in Klooster 17/17a en Klooster 19 zijn met een scherp voorwerp in het 
hout gekrast zodat rafelige ondiepe krassen ontstonden, ‘gekraste telmerken’ 
genoemd. Zie afbeelding 153, 154 en 155 voor een overzicht van de toegepaste 
telmerken. 
 
In Klooster 19 zijn de gekraste telmerken aan de westzijde (aan de zijkanten) van 
de gebinten op de jukbenen, korbelen en op de uiteinden van de dekbalken 
aangebracht. De gebinten zijn genummerd, van 1 tot en met 3, van oost naar 

west. De telmerken aan de zijde van de achtergevel zijn allemaal voorzien van 
een dwarsstreep (afb. 151). De dwarsstreep is bij sommige telmerken aan het 
eerste teken van het telmerk aangebracht en bij andere telmerken aan het 
laatste teken van het telmerk (afb. 153).  
 

     
Afb. 151. Telmerk van het 3e gebint in Klooster 19 aan de voorgevelzijde 
bestaande uit 3 rechte strepen (linker foto) en telmerk van het 3e gebint aan de 
achtergevelzijde bestaande uit 3 rechte strepen met een dwarsstreep (rechter 
foto). 
 
Dwarsstrepen werden aangebracht om bij het bouwen van een kap snel de 
onderdelen van de linker- en de rechterzijde van elkaar te kunnen onderscheiden 
en worden richtingstekens genoemd.195 Telmerken met dit type richtingsteken 
heten ook wel ‘Vlaamse telmerken’. Dit type met dwarsstreep komt, in de 
meeste onderzochte kappen in Vlaanderen en zuidwestelijk Nederland uit de 

                                                 
195 Janse 1989 (herdruk 2012, p. 34). 
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periode tussen 1300 en 1600, voor.196 In Nederland komen Vlaamse merken 
naast Zeeland en Brabant ook in het gebied van de Gelderse IJssel voor in de 
periode tussen de 14e eeuw en de eerste helft van de 16e eeuw.197  
 
Aan de zijde van de voorgevel is het telmerk op het korbeel van het 1e gebint 
eveneens voorzien van een dwarsstreep. De reden hiervoor is onduidelijk.  
 
In Klooster 17/17a zijn eveneens op de jukbenen, korbelen en op de uiteinden 
van de dekbalken gekraste telmerken waargenomen. De gebinten zijn 
genummerd, van 1 tot en met 4, van west naar oost. Hier zijn als richtingsteken 
gebroken telmerken toegepast (zie afb. 154 en 155 voor een overzicht). De eerste 
tekens aan de te onderscheiden zijde zijn als rechte strepen weergegeven en het 
laatste teken met een gebroken streep (afb. 152). 
 
Het type met links of rechts gebroken telmerken werd het algemeen 
gebruikelijke systeem tussen 1400 en 1520-1540, vooral in die gebieden, waar 
het zogenoemde Vlaamse type met dwarsstreep niet het algemeen geldende 
was.198 
 
Opmerkelijk bij dit 4e gebint is dat op één van de windschoren, aan de zijde van 
de voorgevel, twee gebroken strepen zijn weergegeven en dat op sommige 
onderdelen twee verschillende telmerken zijn toegepast. Wat hierbij opvalt is dat 
er geen andere telmerken zijn toegepast dan I tot en met IIII (zie afb. 154 en 155). 
Eerder werd vermeld dat er secundair verwerkt hout is toegepast in de 
kapconstructie van Klooster 17/17a. Het is goed mogelijk dat sommige 
onderdelen bij een verbouwing herplaatst zijn en daarbij van een ander telmerk 
voorzien.  
 

                                                 
196 Janse 1989 (herdruk 2012, p. 34). 
197 Janse 1989 (herdruk 2012, p. 60). 
198 Janse 1989 (herdruk 2012, p. 39). 

In het eerder onderzochte pand aan de Academiestraat 14 in Harderwijk199 zijn 
enkel gekraste telmerken met als richtingsteken een dwarsstreep toegepast. In 
Klooster 2-4 zijn als richtingsteken zowel gebroken telmerken als dwarsstrepen 
toegepast.200 
 

      
Afb. 152. Telmerk van het 4e gebint aan de voorgevelzijde in Klooster 17a 
bestaande uit 3 rechte strepen met een gebroken streep (foto links) en telmerk 
van het 4e gebint aan de achtergevelzijde bestaande uit 4 rechte strepen (foto 
rechts). 
 
 

 

 

 

 

                                                 
199 Halverstad 2014. 
200 Löben Sels, Vrijkotte en Wolfkamp 2005, p. 22. 
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Afb. 153. Overzicht van de toegepaste telmerken aan de voorgevelzijde (zuidzijde) en aan de achtergevelzijde (noordzijde) op de zolderverdieping van Klooster 19.201 
 
 

 
Afb. 154. Overzicht van de toegepaste telmerken aan de voorgevelzijde (zuidzijde) en aan de achtergevelzijde (noordzijde) op de zolderverdieping van Klooster 17/17a.  
 

                                                 
201 Het korbeel aan de achtergevelzijde van het tweede gebint ontbreekt. 
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Afb. 155. Overzicht van de toegepaste telmerken aan de voorgevelzijde (zuidzijde) en aan de achtergevelzijde (noordzijde) op de vliering van Klooster 17/17a. 
 
 
Lood- en constructielijnen 
Aan de onderzijde van de dekbalken is een loodlijn waargenomen en ter plaatse van de pennen en pengaten drie parallelle constructielijnen. De loodlijn aan de onderzijde 
van de dekbalk sluit aan op de middelste lijn van de drie constructielijnen. Deze middelste lijn is de middenlijn, terwijl de buitenste lijnen de begrenzing van het pen/gat 
aangeven dat gemaakt moest worden. De afstand tussen de buitenste constructielijnen is de dikte van de pen/breedte van het gat dat gemaakt moest worden.202 Ter 
plaatse van de aansluiting met het korbeel zijn eveneens drie constructielijnen aan de onderzijde van de dekbalken om bovengenoemde reden aangebracht (afb. 158).  
 
De toepassing van loodlijnen is ook waargenomen bij een balk in het schip van de Grote kerk in Alkmaar. Deze balk is, middels dendrochronologisch onderzoek, gedateerd 
in 1475. 203 Het zou goed kunnen dat deze wijze van toepassing van loodlijnen gebruikelijk was in de Late Middeleeuwen en in deze regio. 
 
Verder zijn in de kapconstructies van Klooster 17/17a en Klooster 19 constructielijnen aangebracht op de plaats waar kepen gemaakt moesten worden (afb. 156).  
 
Op een windschoor van het 1e gebint in Klooster 19 zijn kraslijnen op regelmatige afstand van elkaar aangebracht (afb. 157). De functie hiervan is niet duidelijk.  
 
 
 
                                                 
202 Vriendelijke mededeling Ronald Stenvert. 
203 Vriendelijke mededeling Odwin Ralling. 



 
119 

 
Afb. 156. Constructielijnen op de plaats waar een keep aangebracht moest 
worden.  
 

 
Afb. 157. Op regelmatige onderlinge afstand aangebrachte kraslijnen op een 
windschoor van het 1e gebint aan de achtergevelzijde in Klooster 19. 

  
Afb. 158. Drietal constructielijnen ter plaatse van het inmiddels verdwenen 
korbeel van het 2e gebint aan de achtergevelzijde in Klooster 19. Ter plaatse van 
het verbindingsgat, aan de bovenzijde van de foto, is goed te zien dat de 
buitenste lijnen de breedte van het gat weergeven.  
 
Zaaglijnen 
De kapconstructie van Klooster 19 bevat gezaagde krommers. Voor het zagen 
werd de boomstam gekantrecht, oftewel van vier min of meer vlakke zijden 
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voorzien. Hiervoor gebruikte men een dissel of een hakbijl. Voor het zagen 
werden zaagsneden afgetekend. Deze zaagsneden zijn duidelijk zichtbaar op het 
jukbeen van het derde gebint aan de achtergevelzijde (afb. 159). In de 
kapconstructies van Klooster 17 +17a en Klooster 19 zijn zaagsporen zichtbaar. 
Deze zijn te herkennen aan de regelmatige parallelle groeven op het hout. 
 

 
Afb. 159. Ten behoeve van het zagen van de eikenhouten krommers 
aangebrachte markeringslijnen/zaagsneden. Foto genomen ter plaatse van het 
jukbeen van het derde gebint aan de achtergevelzijde van Klooster 19. 

Voordat in 1594 de windhoutzaagmolen door Cornelis van Uitgeest werd 
uitgevonden moesten boomstammen en balken met de hand worden gezaagd. 
Hiervoor gebruikte men een raamzaag die bestond uit een dwars raamwerk met 
daarin een zaagblad in de lengterichting.204 Afbeelding 160 laat zien hoe het 
zagen in zijn werk ging. De zaagmeester stond bij het zagen op de stam, zijn 
knecht stond op de grond onder de stam en deed het zware werk. Hij moest de 
opwaartse beweging maken en kreeg het zaagsel over zich heen. Op de 
afbeelding is een wig zichtbaar aan de bovenzijde van de balk. Wiggen hielden de 
beide delen uit elkaar gebogen om het klemmen van de zaag tegen te gaan.  
 

 
Afb. 160. Houtzagers aan het werk met een raamzaag. Bron: wikidelft.nl 
 
Kapconstructie Klooster 15 
Klooster 15 heeft een sporenkap dat ondersteund wordt door gordingen (afb. 
161), waardoor een deel van het gewicht van het dak op de dwarsmuren wordt 
overgebracht. Op de eerste verdieping is een knieschot aangebracht. Mogelijk 

                                                 
204 Stenvert en van Tussenbroek 2007 (herdruk 2009, p. 75). 
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met als doel om het dak mede te ondersteunen. De ruimte tussen de muurplaat 
en het knieschot is in gebruik als bergruimte. 
 

 
 

 
Afb. 161. Kapconstructie ter hoogte van de vliering (bovenste foto) en ter hoogte 
van de eerste verdieping (onderste foto). 

6.4 Interieur 
Ten behoeve van de beschrijving van het interieur zijn ruimtenummers gebruikt, 
deze zijn weergegeven op afb. 52 tot en met 55. 
 
In het interieur van Klooster 15 tot en met 19 zijn aan het eind van de 20e eeuw 
en tijdens de verbouwing in 2007 tussenwanden, voorzetwanden en verlaagde 
plafonds aangebracht.  
 
In Klooster 17/17a is op alle verdiepingen, tussen beide woningen, de 
woningscheidende muur zichtbaar die rond 1877 is aangebracht. 
 
Klooster 19 
Klooster 19 is momenteel in gebruik als appartementencomplex. Op de begane 
grond bevindt zich in het midden de entreehal met trap naar de bovenliggende 
verdiepingen. Links daarvan bevindt zich de gemeenschappelijke keuken van het 
appartementencomplex. Rechts van de entreehal is een eenkamer-appartement. 
Op de eerste verdieping bevindt zich aan weerszijden van een overloop een 
eenkamer-appartement. Ook op de zolderverdieping is een eenkamer-
appartement aan weerszijden van een overloop. De vliering is in gebruik als 
opslagruimte. 
 
Interieur begane grond 
In het interieur van Klooster 19 zijn de (moer)balken van het balkenplafond, met 
sleutelstukken op enkele plaatsen, bewaard gebleven. In ruimte 19.1 zijn twee 
sleutelstukken van het type ‘schuine kant als profiel, waarin hol’. In ruimte 19.2 
zijn onder de strijkbalk twee neogotische peerkraalsleutelstukken, waaronder 
sleutelstukken met omgekeerd ojief (afb. 162). In het midden van de voorgevel is 
nog het vroegere rookkanaal herkenbaar aanwezig.    
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Afb. 162. Interieur van ruimte 19.2 aan de zijde van de Academiestraat. Foto 
genomen richting het oosten. 
 
Tenslotte is in ruimte 19.1 nog de vroegere doorgang naar het naastgelegen 
gebouw Klooster 17a herkenbaar aan de inham (nis) aan de voorgevelzijde (afb. 
163). Waarschijnlijk was deze doorgang aangebracht in de tijd dat Klooster 
17/17a en 19 verbouwd werden tot dienstwoning van de pedel van de Gelderse 
Academie, omstreeks 1648. 
 
Interieur eerste verdieping 
Op de eerste verdieping van Klooster 19 zijn de moerbalken van het 
balkenplafond zichtbaar. In ruimte 19.4 zijn aan de achtergevelzijde twee 
sleutelstukken met eenvoudige profilering. Aan de zijde van de Academiestraat 
wordt de strijkbalk ondersteund door sleutelstukken met omgekeerd ojief als 
profilering (ruimte 19.5). In ruimte 19.5 zijn de 5e moerbalk en de rechter 
strijkbalk voorzien van een omtimmering met een kraalprofilering. Waarschijnlijk 

dateren de sleutelstukken met omgekeerd ojief en de omtimmering uit de 2e 
helft van de 19e eeuw. 
 
In ruimte 19.4 zijn aan de zijde van de linker zijgevel nog oude verflagen aanwezig 
op de linker strijkbalk (afb. 164). Hier lijken achtereenvolgens de kleuren 
olijfgroen, mosterdgeel en wit te zijn toegepast, waarbij de witte verf 
waarschijnlijk tijdens de restauratie in 1985 is aangebracht. Volgens het bestek 
moesten de balken, aan de onderzijde, in de vertrekken van de begane grond en 
de verdiepingen van alle verflagen worden ontdaan. 
 

 
Afb. 163. Gemeenschappelijke keuken (ruimte 19.1) van het 
appartementencomplex Klooster 19. Op de locatie van de inham in de 
scheidingsmuur, rechts van het venster, was tot 2007 een verbinding tussen 
Klooster 19 en Klooster 17a. Foto richting het zuiden.  
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Afb. 164. Bewaard gebleven oude verflagen op de eerste verdieping in Klooster 19 
aan de linker strijkbalk. Hier lijken achtereenvolgens de kleuren olijfgroen, 
mosterdgeel en wit te zijn toegepast. De kleur wit is waarschijnlijk bij de 
restauratie van 1985 aangebracht. 
 
De linker strijkbalk is, op een afstand van circa 1,5 meter aan de achtergevelzijde 
na, voorzien van een kraalprofilering (afb. 165). In relatie met de positionering 
van de kraalprofileringen op de balken van het naastgelegen gebouw Klooster 
17/17a kan op basis van deze kraalprofilering de locatie van een gang langs de 

achtergevelzijde worden gereconstrueerd. Deze gang dateert zeer waarschijnlijk 
uit de periode omstreeks 1648 toen Klooster 17/17a en Klooster 19 werden 
verbouwd tot dienstwoning voor de pedel. In de linker zijgevel was aan de 
achtergevelzijde tot de restauratie in 1985 een doorgang naar het naastgelegen 
gebouw Klooster 17a. 
 

 
 Afb. 165. Kraalprofilering aangebracht aan de linker strijkbalk in ruimte 19.4. Aan 
de achtergevelzijde ontbreekt de profilering. Hier bevond zich, tot 1985, een 
doorgang naar het naastgelegen Klooster 17a.  
 
Interieur zolder 
Op de zolderverdieping in Klooster 19 bevindt zich aan weerszijden van een 
overloop een eenkamer-appartement (afb. 166). 
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Afb. 166. Appartement Klooster 19E (ruimte 19.6). Achter de linker deur bevindt 
zich een doucheruimte, de deur rechts leidt naar de overloop. Foto gezien richting 
het oosten. 
 
Klooster 17/17a  
Klooster 17 en Klooster 17a zijn beiden in gebruik als woning. Op de begane 
grond bevindt zich in beide woningen de woonkamer en keuken. Op de eerste 
verdieping bevinden zich twee slaapkamers en een badkamer. Beide woningen 
hebben op de zolderverdieping ook twee slaapkamers. De vliering is in Klooster 
17 in gebruik als slaapkamer en in Klooster 17a als bergruimte. 
 
Interieur begane grond 
In het interieur van Klooster 17/17a zijn de moerbalken van het balkenplafond, 
ondersteund door sleutelstukken van het type ‘schuine kant als profiel, waarin 
hol’, bewaard gebleven. 
 

In ruimte 17a.1 zijn de bovenramen van het kruisvenster voorzien van traliën 
(afb. 167). Tot de restauratie van 1985 waren de onderramen eveneens van 
traliën voorzien.205 Deze traliën zijn mogelijk aangebracht omstreeks 1648 toen 
het gebouw in gebruik werd genomen als dienstwoning voor de pedel. Misschien 
waren destijds alle vensters op de begane grond van traliën voorzien. Zoals in 
§5.2 vermeld, dienden de traliën mogelijk om contact tussen studenten, die in de 
gijzelkamer voor straf zaten opgesloten, en medestudenten te voorkomen. Of om 
ontsnappingen te voorkomen. 
 

 
Afb. 167. Getraliede venster in de voorgevel van Klooster 17a, aan de zijde van de 
voormalige kloostertuin van het Sint-Catharinaklooster. 
 
In ruimte 17a.1 en 17a.2 bevinden zich aan de onderzijde van een balk een 
smeedijzeren ring en een smeedijzeren haak (afb. 168). Mogelijk dateren deze uit 

                                                 
205 Vriendelijke mededeling mevrouw Aaltje Wilhelm. 
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de kloosterperiode en kunnen zij in verband worden gebracht met een 
ambachtelijke activiteit die op deze locatie werd uitgeoefend. 
  

   
Afb. 168. Smeedijzeren haak, met rechts daarvan sporen van een tweede haak, en 
een smeedijzeren ring aan de onderzijde van een balk in ruimte 17a.1 en 17a.2.  
 
Van de vroegere gijzelkamer is in het linkerdeel van Klooster 17, ruimte 17.1, de 
indeling bewaard gebleven. Deze ruimte was ook in gebruik als vergaderkamer 
voor de Academische senaat. Het is aannemelijk dat de scheidingsmuur links op 
afbeelding 169 de begrenzing heeft gevormd van de gijzelkamer. Deze muur is 
grotendeels bewaard gebleven. Enkel aan de achtergevelzijde is met de 
verbouwing in 2007 een doorgang gemaakt ten behoeve van een woonkamer 
met aansluitende keuken. Tevens is de vensterindeling met twee vensters aan de 
voorgevelzijde bewaard gebleven. Het is bekend dat hier in 1665 twee 
kruisvensters zaten (zie §5.2).  
 
Interieur eerste verdieping 
In het interieur van Klooster 17/17a zijn de balken van het balkenplafond 
zichtbaar. In ruimte 17.2 is een sleutelstuk bewaard gebleven dat een schuine 
kant heeft als profiel waarin een hol is aangebracht. Dit sleutelstuk vertoont 
sterke overeenkomsten met de sleutelstukken op de begane grond van het type 
‘schuine kant als profiel, waarin hol’. In tegenstelling tot de sleutelstukken van 
het type ‘schuine kant als profiel, waarin hol’, staat het gat in het sleutelstuk in 
ruimte 17.2 niet ‘bijna los’ van de afschuining.  

 
Afb. 169. Locatie van de vroegere gijzelkamer en tevens vergaderkamer van de 
Academische senaat in het linkerdeel van Klooster 17. Foto gezien richting het 
zuiden. 
 
Het plafond op de eerste verdieping van Klooster 17/17a bevat tevens 
kinderbalken (afb. 170). Deze zijn tijdens de restauratie van 1985 toegevoegd, 
waarbij tussenbalken zijn verwijderd. Uit het onderzoek is gebleken dat de 
zoldervloer zeer waarschijnlijk oorspronkelijk bestond uit een enkelvoudige 
balklaag met alternerend houtskelet. Het schuifvenster in de achtergevel, 
zichtbaar op afbeelding 170, is eveneens in 1985 toegevoegd.  
 
Net als bij de linker strijkbalk van Klooster 19 zijn ook bij de 3e, 5e en 6e moerbalk 
van links kraalprofileringen ter versiering aangebracht. Het is aannemelijk dat het 
ontbreken van deze profilering over een afstand van ongeveer 1,5 meter aan de 
achtergevelzijde duidt op de aanwezigheid van een gang op die locatie (zie afb. 
48 voor een reconstructie van de indeling van de pedelwoning).  
 



Bouwhistorische opname Klooster 15 tot en met Klooster 19, Harderwijk     Rachel Halverstad 

 
126 

 
Afb. 170. Tijdens de restauratie van 1985 aangebrachte kinderbalken en 
schuifvenster in de achtergevel op de eerste verdieping in ruimte 17.4. 
 

 
Afb. 171. Aangebrachte kinderbalken op de zolderverdieping in ruimte 17.6. 
 

Interieur zolder/vliering 
Op de zolderverdieping van Klooster 17 en Klooster 17a is tijdens de restauratie 
van 1985 een plafond met kinderbalken aangebracht (afb. 171). 
 
Klooster 15  
Op de begane grond bevindt zich de woonkamer en keuken. De eerste verdieping 
is ingericht met twee slaapkamers en een badkamer. De vliering tenslotte is in 
gebruik als opslagruimte. 
 
Interieur begane grond 
De interieurafwerking op de begane grond van Klooster 15 dateert uit de 20e 
eeuw (afb. 172). Van het oorspronkelijke interieur is niets bewaard gebleven. 
Tijdens de restauratie van 1985 zijn alle binnenmuren opgemetseld met 
porisosteen (21 x 10 centimeter) die op hun platte zijde zijn verwerkt. De 
enkelvoudige balklaag van de verdiepingsvloer dateert eveneens uit 1985. Op de 
plaats van de in 1985 aangebrachte spiltrap bevond zich voorheen een haard 
waarvan het rookkanaal uitmondde in het dak van Klooster 17.  
 
Interieur eerste verdieping 
De interieurafwerking op de eerste verdieping van Klooster 15 dateert uit de 20e 
eeuw (afb. 173). Van het oorspronkelijke interieur is niets bewaard gebleven. 
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Afb. 172. Foto van het interieur van de begane grond in Klooster 15. Foto 
genomen richting het zuiden. 
 

 
Afb. 173. Interieur op de eerste verdieping in ruimte 15.2. 
 

7 Opmeting en interpretatie rondboogfries 
In de achtergevel (noordgevel) van Klooster 17/17a bevindt zich op de begane 
grond een, circa 8 meter breed, uitkragend boogfries (afb. 174). Dit boogfries 
dateert zeer waarschijnlijk uit de periode vlak na 1464. Na aankoop van het diepe 
huis (Klooster 19) door de zusters in dat jaar werd het uitgebreid met een 
eenlaags achterhuis met kap (zie §5.3). Destijds vormde het rondboogfries de 
afsluiting van de gevel aan de bovenzijde. 
 
Een boogfries is een reeks van kleine bogen, naast elkaar rustend op kraagstenen 
of, zoals hier het geval is, op uitgemetselde bakstenen. Het is een geliefd motief 
in de romaanse architectuur maar werd ook toegepast in de Late Gotiek, in de 
15e en 16e eeuw.  
 

  
Afb. 174. Achtergevel (noordgevel) van Klooster 17/17a. Met boogfries op de 
begane grond. 
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Deze gevelzijde met het boogfries was gericht naar de stad. Waarschijnlijk is het 
boogfries toegepast als stilistisch element. De gedachte bestaat dat er, aan deze 
noordzijde, een toegang tot het kloosterterrein was vanaf de huidige locatie 
Donkerstraat 28 (zie §4.3). Dit steegje zal zijn uitgekomen op de locatie van het 
gebouw Klooster 15. Een overblijfsel van een muurtje met steunberen op het erf 
van Klooster 15 vormt mogelijk een begrenzing van dit steegje. 
Vanaf deze toegang zal het boogfries goed zichtbaar zijn geweest. Daarnaast zal 
het boogfries mogelijk ook uit praktisch oogpunt zijn toegepast om een rechte 
gevellijn te verkrijgen. 
 
Het boogfries is opgebouwd uit in totaal 12 bogen. Het gedeelte van de gevel 
onder het boogfries is tijdens de restauratie van 1985 gestuct. Tijdens deze 
restauratie is een eenlaagse aanbouw gerealiseerd. Aan de hand van een foto uit 
1982 (afb. 175) is op te maken dat slechts de helft van de eerste rondboog door 
de aanbouw aan het oog is onttrokken. Op de foto is tevens te zien dat het 
metselwerk op de linkerhoek iets naar voren is gepositioneerd. 
 
De bogen ontspringen op geprofileerde uitgemetselde bakstenen (kraagstenen). 
Ook de aanzetstenen, de stenen waartegen de bogen beginnen, zijn van 
baksteen. De eerste kraagsteen, aan de linkerzijde, heeft een bolle profilering, de 
volgende zijn voorzien van een holle profilering (afb. 176). De laatste kraagsteen 
is smal en rechthoekig van vorm. Uit de foto van vóór de restauratie van 1985 
blijkt dat de kraagstenen, in ieder geval in het linkerdeel, een bolle profilering 
hadden. Het is aannemelijk dat de kraagstenen met een holle profilering tijdens 
de restauratie in 1985 zijn aangebracht. Zowel de kraagsteen met bolle 
profilering als de kraagstenen met een holle profilering zijn in vorm gehakt, 
getuige de haksporen (afb. 177 en 178). 

 
Afb. 175. Uitsnede van een foto uit 1982 waarop het linkerdeel van het boogfries 
zichtbaar is. Bron: Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe.  
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Afb. 176. Geprofileerde kraagstenen van baksteen. 
 

 
Afb. 177. Hol geprofileerde kraagstenen. 

 
Afb. 178. In vorm gehakte kraagsteen van baksteen. 
 
Opmeting boogfries 
Bij de beschrijving van de constructie van het boogfries worden diverse termen 
gehanteerd. Onderstaand volgt een uitleg van deze termen.  
 
‘Het punt waar de rechtstand in de boog overgaat heet geboorte, de steen 
waartegen dit geschiedt de aanzetsteen en de hoogste of middelste steen de 
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sluitsteen. De lijn tussen beide geboortepunten heet aanzet- of geboortelijn, de afstand tussen beide rechtstanden de spanwijdte en de holle zijde van de boog de 
binnenbooglijn. De afstand tussen de geboortelijnen en het hoogste punt van de binnenbooglijn noemt men de porring. De meeste boogconstructies zijn opgebouwd uit 
een samenstelsel van cirkelsegmenten, elk met een verschillende straal. Het brandpunt van die straal wordt porringpunt genoemd. Bij de eenvoudigste boog, de rondboog 
ligt het porringpunt op de geboortelijn en is de porring gelijk aan de straal en is de spanwijdte tweemaal de straal van die cirkel. Bij een gedrukte boog (minder dan een 
halve cirkel) , beter bekend als segmentboog, ligt het porringpunt onder de geboortelijn.’206  
 
Van het boogfries is een opmetingstekening gemaakt (afb. 179). De bogen aan de linkerzijde, rood weergegeven op afb. 179, zijn uitgevoerd als rondbogen. Op de 
opmetingstekening is te zien dat het porringpunt (blauwe stip) op de geboortelijn (rood gestippeld) ligt. Verder blijkt dat de porring gelijk is aan de straal en dat de 
spanwijdte tweemaal de straal van die cirkel is.  
 
De bogen in het rechterdeel van het boogfries bestaan uit gedrukte bogen, oftewel segmentbogen. Deze bogen zijn in grijs weergegeven op afb. 179. Het porringpunt 
(blauwe stip) ligt hier onder de geboortelijn (rode stippellijn).  
 

 
Afb. 179. Opmeting van het boogfries in de noordgevel van Klooster 17/17a. 
 

                                                 
206 Overgenomen uit Stenvert en van Tussenbroek 2007 (herdruk 2009, p. 141). 
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Afb. 180. Segmentboog in het rechterdeel van het boogfries. De uitgemetselde 
bakstenen onder de aanzetstenen zijn ofwel scheef geplaatst of zijn scheef 
gedrukt ten gevolge van de grote spatkrachten van de flauwe bogen. 

 
Afb. 181. Noordgevel van Klooster 17/17a met boogfries. Foto gezien richting het 
zuidoosten. 

Oorspronkelijk zal het gehele boogfries bestaan hebben uit rondbogen. In 
Nederland werden boogfriezen toegepast van onder andere rondbogen; 
keperbogen en spitsbogen. Elke boog zorgt door zijn zijdelingse druk voor 
spatkrachten. Hoe hoger de porring, des te kleiner zijn die spatkrachten. 
Segmentbogen hebben een kleinere porring waarom zij niet zullen zijn toegepast 
in boogfriezen. Zeer waarschijnlijk zijn de zes segmentbogen tijdens de 
restauratie van 1985 aangebracht.  
 
Het rechterdeel van het boogfries oogt weinig constructief. Enkele uitgemetselde 
bakstenen zijn ofwel, tijdens de restauratie, scheef geplaatst (afb. 180) of zijn 
door de grote spatkrachten van de flauwe bogen scheef gedrukt. Verder zijn  
dikke voegen tussen de stenen toegepast, met als voorbeeld een 4 centimeter 
dikke voeg tussen een aanzetsteen en uitgemetselde baksteen (links op afb. 180).  
 
Referenties uit dezelfde tijdsperiode 
In laatmiddeleeuwse context werden rondboogfriezen overwegend toegepast in 
verdedigingswerken en in de gevels van geestelijke gebouwen. Daarbij blijkt het 
niet eenvoudig om vergelijkbare voorbeelden van rondboogfriezen uit deze 
periode te vinden, omdat er geen inventarisatie naar gedaan is of over 
gepubliceerd is. Daardoor is het als fenomeen nog weinig bekend. 
 
Als referentie kan de Berkelruïne in Zutphen genoemd worden. Hier is in de 
eerste helft van de 15e eeuw op de aansluitende stadsmuur een 
poortwachtershuisje gebouwd, waarin een dubbele uitkragende rondboogfries is 
toegepast. Dit om extra ruimte te creëren. De buitenste boogfries ontspringt op 
kraagstenen van basaltlava en de binnenste boogfries op geprofileerde 
bakstenen.207  
 
 
 

                                                 
207 Hundertmark 2013, p. 46 en 47. 
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Afb. 182. Dubbele uitkragende rondboogfries ter plaatse van de Berkelruïne in 
Zutphen, waarbij het binnenste boogfries ontspringt op geprofileerde bakstenen. 
Bron: Hundertmark 2013, p. 47. 
 
 
8 Waardestelling 
8.1 Inleiding 
De gebouwen Klooster 15, 17/17a en 19 zijn samen met het pand aan de 
Academiestraat 14 beschermd als rijksmonument. In het monumentenregister, 
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, zijn zij ingeschreven onder nummer 
20205. Als  hoofdadres staat Klooster 6 vermeld. Klooster 6 , 7 en 9 zijn inmiddels 
vernummerd naar respectievelijk Klooster 15, 17/17a en 19.  
 
De redengevende omschrijving voor deze panden luidt: ‘Ten noorden der kerk: 
bakstenen gebouw (XVI A ?) onder hoog zadeldak tussen puntgevels, die ten dele 
hun ezelsrugafdekkingen bewaard hebben. Ontlastingsbogen boven de vensters. 
Rechts een lager gedeelte, haaks op de Academiestraat. Gedenksteen bestaande 
uit een wapensteen en een steen met Latijnse inscriptie herinnerend aan een gift 

van de baron van Broeckhuizen aan de academie, gedaan in het jaar 1739. 
Evenwijdig aan de Academiestraat ten noordoosten van de kerk een vleugel (XVI 
?) met gepleisterde gevels en zadeldak tussen puntgevels. Aan de Academiestraat 
een deuromlijsting met pilasters, bovenlicht en hoofdgestel, waarvoor stoep met 
balusterhek XVIII. Jaartalankers: 1754.’ 
 
De redengevende omschrijving is van 1971. De genoemde gedenksteen bevond 
zich in het gebouw Klooster 15, maar werd bij de restauratie van dat pand in 
1985 naar het stadsmuseum in Harderwijk overgebracht.208 
 
De waardestelling bij deze bouwhistorische opname is een verdere uitwerking 
van de redengevende omschrijving. Hierbij zijn de waarden in drie categorieën 
ingedeeld. 
 
Categorie 1: Hoge monumentwaarde; behoud noodzakelijk. 
Categorie 2: Positieve monumentwaarde; behoud wenselijk. 
Categorie 3: Indifferente monumentwaarde; vervanging mogelijk. 
 

8.2 Contextuele waardestelling 
Algemene historische waarden 
Het gebouwencomplex is van belang vanwege een lange doorgaande traditie van 
gebruik van een oorspronkelijk laatmiddeleeuws diepe huis dat verbouwd werd 
tot twee aaneengesloten kloostergebouwen. Hierin zijn vanaf de 15e eeuw 
diverse opeenvolgende functies gehuisvest van het Sint-Catharinaklooster via de 
Gelderse Academie, via kantoorruimte van het RIAGG tot woningen. 
 
De diverse functies hebben gebruik gemaakt van onderdelen uit de 
oorspronkelijke bebouwing uit de 15e eeuw (Klooster 17/17a en 19) en 18e eeuw 
(Klooster 15), onder meer tot uitdrukking komend in de opeenvolging van 
gasthuis (Klooster 17/17a en misschien ook Klooster 19); mogelijk patershuis 

                                                 
208 Van der Schaaff en Gout 2001, p. 68. 
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(Klooster 19); dienstwoning voor de pedel (Klooster 15 tot en met 19); 
gijzelkamer voor de opsluiting van studenten en vergaderkamer van de 
Academische senaat (linkerdeel Klooster 17); opslagruimte voor de 
natuurkundige instrumenten van de Gelderse Academie en onderwijsruimte 
(Klooster 15); woningen en kantoorruimte. In opzet, structuur en indeling zijn 
onderdelen uit alle fasen bewaard gebleven die getuigen van deze geschiedenis. 
 
Als onderdeel van het Sint-Catharinaklooster heeft het een hoge 
cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een geestelijke en 
typologische ontwikkeling en als voorbeeld van een klooster voor zusters van het 
Gemene Leven. Het is van groot belang voor het aanzien van dit gedeelte van de 
binnenstad van Harderwijk. Het voormalige kloostercomplex, dat tegenwoordig 
bestaat uit een kerk (Sint-Catharinakapel) en drie grotendeels wit gepleisterde 
kloostervleugels rond een binnenterrein, is niet uniek binnen Nederland. Een 
ander bekend klooster voor zusters van het Gemene Leven is het 
Agnietenklooster in Elburg. Dit kloosterterrein, bestaande uit vier 
kloostervleugels rond een binnenterrein, is beter bewaard gebleven. 
 
Ensemblewaarden en stedenbouwkundige waarden 
Het onderzochte gebouwencomplex, waarvan de oudste bouwfase dateert uit de 
15e eeuw, is als onderdeel van het voormalige Sint-Catharinaklooster van belang 
voor het aanzien van Harderwijk en heeft daarmee een hoge monumentwaarde. 
Het Sint-Catharinaklooster was één van de vijf kloosters in de binnenstad van 
Harderwijk. 
Daarnaast heeft het een hoge monumentwaarde als onderdeel van de Illustere 
Hogeschool (het Veluws Gymnasium) (omstreeks 1600) en als onderdeel van de 
latere Gelderse Academie (opgericht in 1648).  
 
De stedenbouwkundige waarde is eveneens hoog vanwege de positie van het 
gebouw binnen de voormalige stadsmuren, in het gebied van de stadsuitleg van 
omstreeks 1315, en als onderdeel van de lintbebouwing aan de Academiestraat, 
voorheen Catharine Steegh of ook wel Susterenstraat(je) genaamd.  

Architectuurhistorische waarden  
De architectuurhistorische waarde van Klooster 17/17a en Klooster 19 is hoog als 
karakteristiek en gaaf voorbeeld van laatgotische architectuur, met smalle hoge 
rondboogvensters in de zuidgevel van Klooster 19 en een rondboogfries in de 
noordgevel van Klooster 17/17a. 
 
Klooster 17/17a en 19 bezitten architectuurhistorische waarde als voorbeeld van 
de ontwikkeling van de kloosterarchitectuur in de 15e en 16e eeuw.  
 
De kloostergebouwen Klooster 17/17a en 19 zijn zeldzaam omdat van de vijf 
kloosters die in Harderwijk waren, de meeste gebouwen na de reformatie zijn 
verdwenen. Hierbij dient vermeld te worden dat van het voormalige Sint-
Agnietenklooster in Harderwijk, de Agnietenkapel nog bewaard is gebleven.  
 

Bouwhistorische waarden 
De bouwhistorische waarde is hoog. De vele bouwfasen geven een rijke 
historische gelaagdheid aan de gebouwen Klooster 15 tot en met Klooster 19 
vanaf de 15e tot de laat 20e eeuw.  
 
Tussen het diepe huis Klooster 19 en het naastgelegen dwarshuis Academiestraat 
12 bevindt zich een osendrop.  
Het oorspronkelijke diepe huis Klooster 19 is in de 15e eeuw uitgebreid met een 
achterhuis (Klooster 17/17a). In de 16e eeuw werden de gebouwen verbouwd 
waarbij Klooster 19 en vervolgens Klooster 17/17a met een verdieping werd 
verhoogd. In de kapconstructie van Klooster 17/17a lijken de sporen van 
vroegere sleutelstukken erop te wijzen dat de zolder van het oorspronkelijk 
eenlaagse gebouw een woonfunctie had in de 15e eeuw.  
In Klooster 17/17a en Klooster 19 zijn bovendien sleutelstukken van het type 
‘schuine kant als profiel, waarin hol’ bewaard gebleven. Naast het voormalige 
hoofdgebouw van de zusters van het Sint-Catharinaklooster zijn er in Harderwijk 
slechts enkele gebouwen bekend waarin dit sleutelstuktype aanwezig is. 
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In de tijd van de Gelderse Academie was Klooster 15 tot en met 19 in gebruik als 
dienstwoning van de pedel. De gebruiksindeling van de pedelwoning is nog 
gedeeltelijk bewaard gebleven. Onder andere is het voormalige vertrek in het 
linkerdeel van Klooster 17 dat als gijzelkamer voor studenten en vergaderkamer 
voor de Academische senaat diende, nog herkenbaar aanwezig. Verder is de 
doorgang van Klooster 17a naar Klooster 19 aan de voorgevelzijde, op de begane 
grond, herkenbaar door een nis op die locatie in de scheidingsmuur. Bovendien 
kan aan de hand van de locatie van kraalprofileringen aan balken op de eerste 
verdieping een gang langs de achtergevelzijde worden gereconstrueerd. 
 
Waarden vanuit de gebruikshistorie  
In 1464 hebben de zusters van het Sint-Catharinaklooster het oorspronkelijk 
diepe huis (Klooster 19) aan de huidige Academiestraat gekocht van Nale Hugen. 
Vlak nadien is het gebouw verbouwd en uitgebreid tot twee aaneengesloten 
gebouwen. Klooster 19 is mogelijk in gebruik geweest als patershuis. Klooster 
17/17a en misschien ook Klooster 19 zijn in gebruik geweest als gasthuis van het 
klooster.  
 
Vanaf 1648 tot 1812 heeft het gebouwencomplex gefunctioneerd als 
dienstwoning voor de pedel tijdens de Gelderse Academie en van 1816 tot 1818 
als dienstwoning voor de pedel ten tijde van het Athenaeum. Het linkerdeel van 
Klooster 17 is in gebruik geweest als vergaderkamer voor de Academische senaat 
en als gijzelkamer waar studenten werden opgesloten als strafmaatregel. 
Klooster 15 (gebouwd in 1739) diende als opslagkamer voor natuurkundige 
instrumenten. Hiernaast heeft het gebouwtje dienst gedaan als collegeruimte 
(theatrum physicum). 
 

8.3 Interne waardestelling 
 
Exterieur 
Bouwmassa  

De bouwmassa van Klooster 15 tot en met Klooster 19 heeft een hoge 
monumentwaarde (categorie 1). De verschillende fasen in opbouw en opzet zijn 
goed afleesbaar.  
 
Oorspronkelijk maakten de gebouwen Klooster 17/17a en Klooster 19 onderdeel 
uit van het Sint-Catharinaklooster. Klooster 19 is een diepe huis dat, in de 15e 
eeuw, aan de achterzijde (westzijde) werd uitgebreid met het gebouw Klooster 
17/17a. In het begin van de 16e eeuw werden beide gebouwen met een 
verdieping verhoogd.  
Ten tijde van de Gelderse Academie werd in 1739 een klein gebouw met 
lessenaarsdak (Klooster 15) tegen de linker zijgevel van Klooster 17 aangebouwd.  
Bovengenoemde bouwfasen zijn duidelijk herkenbaar. 
 
Gevels 
De gevels hebben in de loop der eeuwen meerdere veranderingen ondergaan. De 
historische gelaagdheid hiervan is daarom groot. Aan de gevels worden hoge 
monumentwaarden (categorie 1) toegekend.  
 
De voorgevel (zuidgevel) van Klooster 19 is op de begane grond gepleisterd. De 
achtergevel (noordgevel) van Klooster 17/17a is eveneens op de begane grond 
gepleisterd. Hierdoor kan de historische gelaagdheid in het metselwerk op die 
locaties niet worden beoordeeld. De verwachting is dat zich bouwsporen achter 
het pleisterwerk zullen bevinden. Om deze reden en omdat deze delen van de 
gevels onderdeel van de bouwmassa zijn, wordt aan deze delen eveneens een 
hoge monumentwaarde (categorie 1) toegekend. 
 
Op diverse plaatsen zijn (delen van) oude vensters in de gevels vervangen naar 
een bestaande situatie. Aangezien dit gebeurd is vanwege het onderhoud en er 
vergelijkbare vensters zijn teruggeplaatst worden ook deze vensters een hoge 
monumentwaarde (categorie 1) toegekend.  
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Een aantal vensters is, op historiserende wijze, aangebracht in de 20e eeuw. 
Aangezien deze vensters deel uitmaken van de 18e en 19e eeuwse bouwfasen die 
de karakteristiek van het huis bepalen, hebben zij een positieve 
monumentwaarde (categorie 2).  
 
De smalle deuren in de voorgevel van Klooster 17a, Klooster 17 en Klooster 19 
zijn tijdens de restauratie van 1985 vervangen. Omdat deze doorgangen, zeer 
waarschijnlijk, onderdeel uitmaken van respectievelijk de 15e eeuwse bouwfase 
en de bouwfase van omstreeks 1877 hebben deze 20e eeuwse voordeuren een 
positieve monumentwaarde (categorie 2). 
 
De gevelopeningen met stalen deur- en raamkozijnen op de begane grond in de 
achtergevel (noordgevel) zijn van indifferente waarde (categorie 3). 
 

Constructie 
Draagconstructie 
Klooster 19  
De verdiepingsvloer bestaande uit een enkelvoudige balklaag (linkerdeel) en een 
samengestelde balklaag (rechterdeel) is van hoge monumentwaarde (categorie 
1). Deze hoge monumentwaarde is tevens van toepassing op de twee 
sleutelstukken van het type ‘schuine kant als profiel, waarin hol’ en de twee 
neogotische peerkraalsleutelstukken en twee sleutelstukken met omgekeerd 
ojief als profilering in het rechterdeel van de verdiepingsvloer. 
Tenslotte bevatten de twee balken van de enkelvoudige balklaag disselsporen, 
herkenbaar aan de opeenvolgende holle slagen op het houtoppervlak. 
 
De zoldervloer, inclusief de twee bewaard gebleven eenvoudig uitgevoerde 
sleutelstukken, waarvan één met een schuine kant als profilering, heeft eveneens 
een hoge monumentwaarde (categorie 1). Bouwsporen van afgehakte korbelen 
aan de onderzijde van de balken duiden er, samen met de bouwtekeningen, op 
dat de zoldervloer oorspronkelijk bestond uit een samengestelde balklaag met 
houtskelet. 

Tijdens de restauratie in 1985 zijn de kinderbalken verwijderd, waarna nieuwe 
kinderbalken, afwijkend van de oude vorm, zijn aangebracht. Met de verbouwing 
van 2007 is onder deze kinderbalken een verlaagd plafond gemaakt. Deze 
kinderbalken zijn een positieve monumentwaarde (categorie 2) toegekend. 
 
Klooster 17/17a  
De verdiepingsvloer en zoldervloer, inclusief de sleutelstukken, hebben een hoge 
monumentwaarde (categorie 1). De sleutelstukken bestaan uit sleutelstukken van 
het type ‘schuine kant als profiel, waarin hol’ en een sleutelstuk dat 
verwantschap toont met het type ‘schuine kant als profiel, waarin hol’.  
 
Uit het onderzoek is gebleken dat de verdiepingsvloer bestond uit een 
samengestelde balklaag met houtskelet. De rechter strijkbalk wordt ondersteund 
door een sleutelstuk en houten klossen met korbelen. 
 
De zoldervloer heeft, zeer waarschijnlijk, oorspronkelijk bestaan uit een 
enkelvoudige balklaag met alternerend houtskelet. Bouwsporen die hierop 
wijzen zijn bewaard gebleven in de vorm van sporen van afgehakte korbelen, 
sporen van inmiddels verdwenen sleutelstukken en één bewaard gebleven 
sleutelstuk. 
 
Tijdens de restauratie in 1985 zijn de kinderbalken verwijderd, waarna nieuwe 
kinderbalken, afwijkend van de oude vorm, zijn aangebracht. Op de begane 
grond zijn de kinderbalken tijdens de verbouwing van 2007 weggewerkt achter 
een verlaagd plafond.  
Op de eerste verdieping zijn deze kinderbalken nog in het zicht. Uit het 
onderzoek is gebleken dat het aannemelijk is dat de zoldervloer oorspronkelijk 
geen kinderbalken heeft gehad. Deze 20e eeuwse kinderbalken zijn van 
indifferente waarde (categorie 3). De kinderbalken op de begane grond, die zich 
achter een verlaagd plafond bevinden hebben een positieve monumentwaarde 
(categorie 2). 
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Klooster 15 
De verdiepingsvloer (en mogelijk ook de zoldervloer) is tijdens de restauratie van 
1985 vervangen. Omdat dit gebeurd is vanwege het onderhoud en er een 
enkelvoudige balklaag, op historiserende wijze, is teruggeplaatst wordt deze een 
hoge monumentwaarde (categorie 1) toegekend.  
 
De huidige zoldervloer kon tijdens het onderzoek niet worden onderzocht. 
Waarschijnlijk was deze vloer oorspronkelijk met de ingebruikname als woning in 
de 19e eeuw toegevoegd. Deze vloer is een positieve monumentwaarde 
(categorie 2) toegekend als onderdeel van de fase rond 1877. 
 
Kapconstructie 
Klooster 19  
De kapconstructie, opgebouwd uit drie kapgebinten met één kromstijlgebint, 
wordt een hoge monumentwaarde (categorie 1) toegekend. Daarnaast bevat de 
kapconstructie meerdere bouwsporen waaronder gekraste telmerken, 
vlotverbindingen, lood- en constructielijnen en zaaglijnen. 
 
Klooster 17/17a  
De kapconstructie, opgebouwd uit vier kapgebinten met twee kromstijlgebinten 
op elkaar, heeft een hoge monumentwaarde (categorie 1). De kapconstructie 
bevat meerdere bouwsporen waaronder gekraste telmerken, vlotverbindingen, 
en lood- en constructielijnen. 
Bovendien zijn sporen van eerder aanwezige sleutelstukken aan de onderzijde 
van de dekbalken op de zolderverdieping aanwezig die erop lijken te wijzen dat 
de zolder in de 15e eeuwse bouwfase een woonfunctie heeft gehad.  
 
Klooster 15 
De kapconstructie van het lessenaarsdak van Klooster 15 is tijdens de restauratie 
van 1985 vervangen. Omdat dit gebeurd is in het kader van het onderhoud en er 
een vergelijkbare constructie is toegepast is de kapconstructie van hoge 
monumentwaarde (categorie 1). 

Interieur 
De laat 20e eeuwse en vroeg 21e eeuwse toevoegingen in het interieur van 
Klooster 15 tot en met 19, bestaande uit voorzetwanden, tussenwanden, 
verlaagde plafonds, vloerafwerkingen op de begane grond en de verdiepingen, 
trappenhuis en sanitaire voorzieningen, zijn van indifferente waarde (categorie 
3). 
 
Klooster 19 
Begane grond 
In het linkerdeel van Klooster 19 is aan de hand van de nis in de scheidingsmuur 
tussen Klooster 19 en Klooster 17a, de vroegere doorgang aan de voorgevelzijde 
herkenbaar. Deze doorgang dateert, zeer waarschijnlijk, uit de periode dat de 
pedel hier woonde tijdens de Gelderse Academie. Deze nis heeft een positieve 
monumentwaarde (categorie 2). 
 

Eerste verdieping 
In het linkerdeel heeft de kraalprofilering aan de linker strijkbalk een hoge 
monumentwaarde (categorie 1). Reden hiervoor is dat, aan de hand van de 
positie van de profilering, een doorgang aan de achtergevelzijde naar het 
naastgelegen gebouw Klooster 17a kan worden gereconstrueerd. Deze doorgang 
en gang langs de achtergevelzijde (zie onderstaande beschrijving) dateren, zeer 
waarschijnlijk, uit de periode dat deze gebouwen in gebruik waren als 
dienstwoning voor de pedel van de Gelderse Academie.   
 
Aan de linker gevelzijde zijn aan de zijkant van de linker strijkbalk bovendien 
oude verflagen bewaard gebleven. Deze verflagen hebben een positieve 
monumentwaarde (categorie 2) aangezien zij meer informatie kunnen 
verschaffen over de historische interieur afwerking. 
 

Zolder/Vliering 
De dakkapel van Klooster 19 die in 1985 is vervangen en waarbij dezelfde vorm is 
gehandhaafd heeft een positieve monumentwaarde (categorie 2). 
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Op de vliering zijn geen interieursaspecten waargenomen. 
 
Klooster 17/17a  
De scheidingsmuur die, op alle verdiepingen, rond 1877 is aangebracht tussen 
Klooster 17 en Klooster 17a heeft een positieve monumentwaarde (categorie 2). 
Deze muur maakt namelijk onderdeel uit van de bouwfase omstreeks 1877 
waarbij het gebouwencomplex Klooster 15 tot en met 19 werd opgesplitst in een 
linker- en een rechterwoning. 
 

Begane grond  
In Klooster 17a heeft het getraliede kruisvenster, dat zeer waarschijnlijk dateert 
uit de tijd dat het gebouw in gebruik was als pedelwoning, een hoge 
monumentwaarde (categorie 1). 
 
De gesmede ring en haak aan de onderzijde van één van de balken in Klooster 
17a is van hoge monumentwaarde (categorie 1). Reden hiervoor is dat zij 
mogelijk in verband kunnen worden gebracht met een ambachtelijke activiteit uit 
de kloosterperiode. 
 
In Klooster 17 heeft de scheidingsmuur in het linkerdeel een hoge 
monumentwaarde (categorie 1) als begrenzing van de voormalige gijzelkamer 
voor de opsluiting van studenten/vergaderkamer van de Academische Senaat. 
 
Eerste verdieping 
Op de eerste verdieping hebben de kraalprofileringen aan de onderzijde van de 
3e, 5e en 6e balk van links een hoge monumentwaarde (categorie 1). Aan de hand 
van de positie van de aangebrachte profileringen kan een gang langs de 
achtergevelzijde worden gereconstrueerd horend bij de dienstwoning van de 
pedel. 
 
 
 

Zolder/Vliering 
Op de zolder van Klooster 17/17a is in 1985 een plafond met kinderbalken 
toegevoegd. Deze heeft een indifferente waarde (categorie 3).  
 
De dakkapel van Klooster 17 die in 1985 is vervangen en waarbij dezelfde vorm is 
gehandhaafd heeft een positieve monumentwaarde (categorie 2). 
 
Op de vliering zijn geen interieursaspecten waargenomen. 
 
Klooster 15  
In Klooster 15 zijn geen interieursaspecten bewaard gebleven. 
 
Waardestellingsrepresentatietekeningen 
Als afsluiting van de waardering in de tekst volgen de 
waardestellingsrepresentatietekeningen. Deze tekeningen kunnen niet los 
worden gezien van de tekst van §8.3, aangezien sommige waarden niet of 
nauwelijks op tekening zijn aan te geven. De waarden worden op basis van de 
Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek 2009209 onderverdeeld in drie categorieën: 
 
Categorie 1: Hoge monumentwaarde; behoud noodzakelijk. 
Categorie 2: Positieve monumentwaarde; behoud wenselijk. 
Categorie 3: Indifferente monumentwaarde; vervanging mogelijk. 
 
Kruisen in de verschillende ruimten hebben betrekking op de monumentwaarden 
van een plafond, zoldering of kap, waarbij een onderverdeling in de drie 
genoemde categorieën mogelijk is. Stippen in de ruimten hebben betrekking op 
interieuraspecten (drie categorieën). 
 
 

                                                 
209 Hendriks en van der Hoeve 2009. 
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Waardestellingsrepresentatietekening begane grond 

 
Voorgevel 
 

 
 
Waardestellingsrepresentatietekening eerste verdieping 
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Waardestellingsrepresentatietekening zolder 

 
voorgevel 

 
 
Waardestellingsrepresentatietekening vliering 
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Bijlage 1 Redengevende omschrijving  
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Bijlage 2 Resultaten van het dendrochronologisch onderzoek (Preβler GmbH, Planung und Bauforschung) 
 

 
 

 



Bouwhistorische opname Klooster 15 tot en met Klooster 19, Harderwijk     Rachel Halverstad 

 
145 

 



Bouwhistorische opname Klooster 15 tot en met Klooster 19, Harderwijk     Rachel Halverstad 

 
146 

Bijlage 3 In 1812 opgestelde inventarislijst van de physische instrumenten van de Gelderse Academie. Bron: Idenburg-Siegenbeek van 
Heukelora, O.C.D. 1934. 
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Bijlage 4 Bouwtekeningen bestaande situatie okt/nov 1981 
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Bijlage 5 Bouwtekeningen gemeentewerken Harderwijk februari 1982 
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 Bijlage 6 Bouwtekeningen november 1989 tbv uitbreiding RIAGG 
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Bijlage 7 Bouwtekeningen Van Hoogevest Architecten BV bestaande toestand december 2005 
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Bijlage 8 Bouwtekeningen Van Hoogevest Architecten BV nieuwe toestand oktober 2006 
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