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Voorwoord 

Aanleiding voor het onderzoek aan dit pand is een studieopdracht, 4e trimester van de 

opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg aan de Hogeschool te Utrecht. 

Daarnaast hebben de eigenaar van het pand, de gemeente Harderwijk en de huidige 

huurders interesse getoond in de uitkomsten van dit onderzoek. Mede voor hen als 

doelgroep is onderhavig rapport opgesteld.  

 

Doel van het onderzoek is een bouwhistorische opname uit te voeren en te rapporteren 

op basis van de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek 2009. 

 

Mijn dank gaat uit naar de eigenaar, Stichting Het Burger Weeshuis Harderwijk, en de 

huidige huurders die hebben gezorgd voor de toegankelijkheid van het pand. Ook wil ik 

Ronald Stenvert bedanken voor zijn adviezen tijdens het veldwerk. Verder ben ik Tiemen 

Goossens dank verschuldigd voor het aanleveren van informatie over het pand uit het 

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en het Gelders Archief. Tenslotte wil ik Jean 

Penders bedanken voor het delen van zijn ideeën over de bouwhistorische ontwikkeling 

van Harderwijk. 

 

Het onderzoek was gericht op het verkrijgen van inzicht in de bouwgeschiedenis, de 

waarde van de bouwmassa, constructie en het interieur. Het onderzoek kende enkele 

beperkingen. Zo was de achtergevel en een deel van de noordelijke zijgevel bepleisterd 

waardoor onderzoek naar metselverbanden, toegepaste baksteenformaten en aanwezige 

bouwsporen, op deze plaatsen, niet mogelijk was. Verder waren de muren, oudere 

plafonds en balklagen aan het zicht onttrokken door respectievelijk voorzetwanden en 

systeemplatenplafonds. Met behulp van een ladder was het op een aantal plaatsen 

mogelijk om de muren achter de voorzetwanden te onderzoeken. Verder konden op een 

aantal plaatsen systeemplaten worden weggehaald ten behoeve van het onderzoek. Op 

die plaatsen waar isolatiemateriaal was aangebracht, was dit niet mogelijk. Tijdens het 

onderzoek werd het pand opnieuw ingericht ten behoeve van de huisvesting van Stichting 

JAM en Studio Vrolijk. Hierbij zijn een aantal tussenmuren uit de jaren ’80 weggehaald en 

op sommige plaatsen weer tussenwanden nieuw geplaatst. Bij het maken van de 

bouwfaseringstekeningen en waardestellingsrepresentatietekeningen is gebruik gemaakt 

van de bouwtekeningen uit 2005.  

 

Voor het bouwhistorisch onderzoek is gebruikt gemaakt van bouwtekeningen van de 

bestaande toestand in 1963, circa 1981 en 2005 welke zijn aangeleverd door de 

bouwkundig adviseur van Stichting Het Burger Weeshuis Harderwijk, Aart Bronkhorst. Bij 

de vervaardiging van de bouwfaseringstekeningen en de 

waardestellingsrepresentatietekeningen is voor de kelder gebruik gemaakt van de 

bouwtekening uit 1963. Voor de begane grond en verdiepingen is gebruik gemaakt van de 

bouwtekeningen uit 2005. Verder zijn bouwtekeningen geraadpleegd uit 1911 en uit 1979, 

afkomstig uit het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en een bouwtekening uit 

omstreeks 1955 dat in het bezit is van het Parochiearchief Sint-Catharinakerk. Tevens is 

archiefonderzoek verricht naar krantenberichten, historische kaarten en –foto’s en is het 

parochiearchief van de Sint-Catharinakerk geraadpleegd. De eigendomsgeschiedenis van 

het pand was reeds uitgezocht  door Karel Uittien, erelid van de oudheidkundige 

vereniging Herderewich. Gegevens hieruit zijn opgenomen in dit rapport. 
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1. Samenvattingen 

 
1.1 Samenvatting bouwgeschiedenis 

Het pand aan de Academiestraat 14 is een belangrijk gebouw voor de historie van 

Harderwijk. Het gebouw heeft deel uitgemaakt van het Sint-Catharinaklooster dat al in 

1439 bestond. Dit klooster is gesticht door de zusters tertiarissen in het zuidwesten van 

Harderwijk dat met de stadsuitbreiding van omstreeks 1315 al binnen de stadsmuren 

kwam te liggen. 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. Het onderzochte 

gebouw heeft zeer waarschijnlijk dienst gedaan als hoofdgebouw van het klooster waar de 

zusters sliepen en aten. De naastgelegen kapel werd volgens een opschrift boven de 

toegangsdeur in 1502 gebouwd, een jaar voor de grote stadsbrand. Deze kapel is een 

dubbelkapel. De kloosterzusters volgden de mis in de bovenkapel en de inwoners van de 

stad in de benedenkapel. Gezien de dichtgezette doorgang, op de eerste verdieping, in de 

gevel van de kapel, konden de zusters vanuit het  onderzochte gebouw ongezien de 

bovenkapel bereiken.  

Het onderzochte gebouw dateert van oorsprong waarschijnlijk uit het eerste kwart van de 

16e eeuw. Hierop wijzen de oorspronkelijke kapconstructie van 9 gebinten, voorzien van 

gekraste telmerken; de kelder met kruisgewelven, in het midden rustend op bakstenen 

zuilen en het toegepaste metselverband van staand verband en kruisverband met klezoren 

op de hoeken van het pand.  

 

Na de reformatie, toen Harderwijk protestants werd, werd het Sint-Catharinaklooster in 

1582 gesloten. Hierna werden een aantal gebouwen van het complex door de stad 

verhuurd of verkocht. In 1600 verhief het kwartier van de Veluwe, de Latijnse school in 

Harderwijk tot het Gymnasium Velavicum als vooropleiding tot de universiteit. Deze 

hogeschool werd gevestigd in de gebouwen van het Sint-Catharinaklooster. De 

collegezalen werden ingericht in de kapel van het Sint-Catharinaklooster. Naast een eerste 

studentenverblijf (oeconomie) in de nabijheid van de Grote Kerk, werd in het Sint-

Catharinaklooster, 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 1603 werd het onderzochte pand in gebruik genomen als dienstwoning voor de rector 

van de Illustere Hogeschool (Gymnasium Velavicum), dat deze functie tot 1643 vervulde. 

De kapel, waar de colleges werden gegeven grenst aan de zuidzijde van de voormalige 

dienstwoning. 

In 1647 werd het Gymnasium Velavicum 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. 

 

Van 1643 tot 1719 was het onderzochte pand in gebruik als dienstwoning voor één van de 

professoren van de universiteit. In 1719 werd het pand verkocht waarna er naast 

professoren ook predikanten en heren, die behoorden tot de bestuurlijke elite, hebben 
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gewoond. In de 18e eeuw is het pand verbouwd tot herenhuis. Volgens het jaartal boven 

de toegangsdeur, heeft deze verbouwing in 1754 plaatsgevonden. Bij deze verbouwing 

kreeg het gebouw de rijk gedecoreerde ingangspartij in Lodewijk XIV-stijl aan de zijde van 

de Academiestraat en de dubbele hardstenen bordestrap. Ook zullen destijds grotere 

vensters in de gevels zijn ingebracht, waarvan delen mogelijk nog aanwezig zijn in de 

huidige vensters, die in de loop van de tijd zijn aangepast. In het interieur dateert zeer 

waarschijnlijk een binnendeur met brede omlijsting met hardstenen neuten en een 

haardplaats met haardgewelf op de begane grond uit deze periode. Op zolder is een deel 

van een gebint vervangen. Het in potlood geschreven jaartal op het korbeel wijst erop dat 

dit in 1783 is gebeurd.  

 

Op de begane grond en op de eerste verdieping is achter het huidige 

systeemplatenplafond een samengestelde balklaag bestaande uit moer- en kinderbalken. 

Onder de moerbalken zijn meerdere sleutelstukken van het type ‘schuine kant als profiel, 

waarin hol’. Mogelijk wijzen deze op een verbouwing van het pand in de 17e eeuw. Dit 

type sleutelstuk is namelijk enkele malen eerder in Harderwijk aangetroffen, onder andere 

aan de Grote Poortstraat 33. Gezien het aanwezige jaartal 1639 in de achtergevel van het 

pand aan de Grote Poortstraat 33 is een datering van het sleutelstuk in de 17e eeuw 

denkbaar.  

 

De eenvoudig uitgevoerde sleutelstukken kunnen mogelijk toegepast zijn om de kosten te 

besparen. In het onderzochte pand wijst een sleutelstuk, waarin spinthout aanwezig is er 

bovendien mogelijk op dat gebruik werd gemaakt van tweedegraads bouwmateriaal om 

de bouwkosten laag te houden. Gewoonlijk werd constructiehout met spinthout niet 

toegepast aangezien in spinthout houtborende insecten kunnen zitten die structurele 

schade kunnen aanrichten. 

 

In de 17e eeuw werd mogelijk een klein deel van de kelder verhuurd aan een weduwe die 

in het naastgelegen voormalige gasthuis van het klooster woonde. Aanwijzingen hiervoor 

zijn sporen van een tussenmuur in de kelder, sporen van een oudere keldertoegang aan de 

zijde van Klooster 17 en 19 (het voormalige gasthuis) en archiefgegevens daterend uit 

1636. 

 

Rond het midden van de 19e eeuw werden kort na de oprichting van het Koloniaal 

Werfdepot in Harderwijk, gebouwen van het Sint-Catharinaklooster, ingericht als militair 

magazijn. Van 1867 tot 1907 was de Sint-Catharinakapel in gebruik als garnizoensbakkerij. 

Mogelijk is de kelder van het onderzochte pand destijds eveneens gebruikt voor militaire 

opslag. Hierop wijzen een aangebrachte tussenwand met zwaar uitgevoerde kelderdeur 

en betonnen dorpel. De zwarte roetvorming in het midden van de zijgevel aan de zijde van 

de kapel is waarschijnlijk ontstaan door een oven die hier mogelijk heeft gestaan in de 

periode dat de kapel in gebruik was als garnizoensbakkerij. Aan de onderzijde van het 

beroete deel steekt een anker uit het metselwerk. Dit zou een overblijfsel van de 

bevestiging van de boezem kunnen zijn. 

 

Vanaf 1869 tot 1899 was de meisjesschool voor mulo in het pand gevestigd. Het 

onderwijzend personeel woonde in het linkerdeel (gezien vanaf de Academiestraat). In het 

rechterdeel was de school. Destijds waren er schoolmeisjes in de kost. 

 

In 1905 werd de meisjesschool verbouwd tot tekenschool. Het plafond, in het linkerdeel 

van het pand op de eerste verdieping, werd verhoogd. Tevens werd aan de achterzijde een 

eenlaags lokaal aangebouwd. Tot die tijd heeft hier aan de achterzijde een tuinkoepel 

gestaan, dat mogelijk uit de 18e eeuw dateert. Hier kon de familie Elsevier die er destijds 

woonden hun gasten ontvangen. Deze tuinkoepel staat afgebeeld op een foto uit 1902.  
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Vanaf 1916 werd ook de Dienst Gemeentewerken in het gebouw gehuisvest. Deze heeft 

tot 1982 gebruik gemaakt van het pand. De tekenschool werd in 1931 opgeheven. Het 

huidige interieur bestaande uit voor- en tussenwanden, systeemplatenplafonds, 

toiletruimtes en trappenhuis dateert uit omstreeks 1981. Destijds is ook het dak 

vernieuwd. 

 

1.2 Samenvatting waardering 

Vanwege de goede afleesbaarheid van de bouwgeschiedenis, namelijk de ontwikkeling van 

16e eeuwse kloostervleugel, naar herenhuis in de 18e eeuw tot tekenschool in het begin 

van de 20e eeuw zijn aan de bouwmassa, de gevels en delen van het interieur hoge 

monumentwaarden toegekend. Van de kapconstructie is enkel het oorspronkelijke deel 

(de 9 gebinten) een hoge monumentwaarde toegekend. De kap is in 1981 vervangen. 

Aangezien het hoge zadeldak tussen puntgevels onderdeel uitmaakt van de 

verschijningsvorm van de oorspronkelijke kloostervleugel, wordt de kapvorm een 

positieve waarde toegekend. 

 

De oorspronkelijke 16e eeuwse kloostervleugel van het Sint-Catharinaklooster heeft 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 onderzochte gebouw is bovendien zeldzaam omdat van de vijf kloosters die in 

Harderwijk waren, de meeste gebouwen na de reformatie zijn verdwenen.  

Verder heeft het een hoge monumentwaarde als dienstwoning voor de rector ten tijde 

van het Veluws gymnasium dat omstreeks 1600 werd opgericht en als dienstwoning voor 

één van de professoren ten tijde van de Gelderse Academie (opgericht in 1647). 

 

 

 

Van hoge monumentwaarde zijn: 

De bouwmassa, waaronder de kelder; de gevels; de oorspronkelijke bakstenen keldervloer 

onder de huidige keldervloer; het ophogingspakket onder de begane grondvloer in het 

linkerdeel van het pand waaronder zeer waarschijnlijk een lemen vloer; de rijk 

gedecoreerde ingangspartij in Lodewijk XIV-stijl; de dubbele hardstenen bordestrap; de 

samengestelde balklagen op de begane grond en op de eerste verdieping; het 

oorspronkelijke deel van de kap; de vensters (inclusief de vensters die (ten dele) 

vervangen zijn in het kader van onderhoud, waarbij vergelijkbare ramen zijn 

teruggeplaatst); de 18e eeuwse binnendeur; de haardplaats met haardgewelf op de 

begane grond; het plafond van de entreehal uit 1905 en tenslotte het 

kraalschrotenplafond, met kinderbalken voorzien van kraalprofilering op de eerste 

verdieping, als onderdeel van het interieur van lokaal IV van de tekenschool uit 1905. 

 

Van positieve monumentwaarde zijn: 

Een aantal ramen 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. 

De kapvorm als onderdeel van de verschijningsvorm van de oorspronkelijke 

kloostervleugel.  

De 20e eeuwse smalle deur in de achtergevel, aangezien deze doorgang zeer waarschijnlijk 

onderdeel heeft uitgemaakt van de 18e eeuwse bouwfase.  

De rechterwand van de entreehal, aangezien deze bepalend is voor de symmetrische 

indeling van de plattegrond uit de 18e eeuwse bouwfase.  

 

Van indifferente monumentwaarde zijn: 

De indeling die vanaf omstreeks 1963 tot stand is gekomen; de laat 20e eeuwse 

toevoegingen in het interieur bestaande uit voorzetwanden, tussenwanden, verlaagde 

plafonds, vloerafwerkingen op de begane grond en de verdiepingen, trappenhuis en 



7 
 

Drs. Rachel Halverstad | Opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg | 
Docent: Dr. Ing. Ronald Stenvert  | Hogeschool Utrecht | 2014, werkstuk 4 

sanitaire voorzieningen; de enkelvoudige balklaag van de begane grondvloer in het 

linkerdeel (gezien vanaf de Academiestraat) van het pand daterend uit 1964. 

 

1.3 Samenvatting advies 

Ondanks het uitgebreide onderzoek is de oorspronkelijke 16e eeuwse indeling en functie 

van de kloostervleugel niet duidelijk geworden en zijn de wijzigingen in de 17e en 18e 

eeuw beperkt te reconstrueren. De vraag is of er inderdaad in de 17e eeuw een grote 

verbouwing heeft plaatsgevonden waarbij het niveau van balklagen is gewijzigd en de 

sleutelstukken van het type ‘schuine kant als profiel, waarin hol’ in deze periode zijn 

ingebracht. Een andere vraag is hoe het herenhuis er na de verbouwing in 1754 in het 

interieur heeft uitgezien. 

Alleen een bouwhistorische ontleding, waarbij voorzetwanden en verlaagde plafonds 

verwijderd worden, kan hierover informatie opleveren, evenals dendrochronologisch 

onderzoek en kleurhistorisch onderzoek. 

 

2. Objectgegevens 
Object 

Kloostervleugel van het voormalige Sint-Catharinaklooster; dienstwoning voor de rector 

ten tijde van de Illustere Hogeschool (het Veluws Gymnasium) en professorenwoning ten 

tijde van de Gelderse Academie te Harderwijk. 

 

Locatie 

Academiestraat 14, 3841 ES Harderwijk 

 

Eigenaar 

Stichting Het Burger Weeshuis Harderwijk 

 
Afb. 1. Academiestraat 14 op de kadastrale kaart (2013).1 

 

Gebouw 

Oorspronkelijke functie Behoorde van oorsprong tot het Sint-Catharinaklooster 

Bouwstijl   Gotisch (deels) en Lodewijk XIV- stijl (deels) 

Bouwperiode  16e eeuw en 18e eeuw (verbouwd) 

 

Monumentenregister 

Monumentnummer 20205 

 

                                                 
1 Kaart aangeleverd door Aart Bronkhorst, bouwkundig adviseur van de gemeente Harderwijk. 
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Afb. 2. Academiestraat 14 (aangeduid met een rode pijl) op een luchtfoto uit 2013, gezien 

richting het zuiden. Bron: gemeente Harderwijk. De nummers bij de gebouwen komen 

terug bij de beschrijving in de tekst. 

 

Status   Beschermd 

Monumentnaam  - 

Hoofdadres  Klooster 6, na 1971 omgenummerd naar Klooster 152 

Inschrijving register 03-06-1971 

Kadastraal bekend  Gemeente Harderwijk, sectie E, 4748 

 

De redengevende omschrijving is opgenomen in bijlage 1. 

                                                 
2 Onder dit rijksmonument vallen ook de huizen aan Klooster 15, 17 en 19. 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. 

           
Afb. 3. De achterzijde van het pand gelegen aan het Kloosterplein (aangeduid met een rode 

pijl) op een luchtfoto uit 2013, gezien richting het oosten. Op het huidige parkeerterrein 

‘P17 Kloosterplein’ lag vroeger de kloostertuin. Bron: gemeente Harderwijk. De nummers 

bij de gebouwen komen terug bij de beschrijving in de tekst. 
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3. Bouwgeschiedenis 

  
Afb. 4. Het pand aan de Academiestraat 14, tegenover het Linnaeustorentje. Gezien 

richting de Sint-Catharinakapel (het zuiden).  

 

 

 

 
Afb. 5. Het onderzochte gebouw aan de Academiestraat 14 (links op de foto) en de Grote 

Kerk (bovenzijde foto). 
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3.1 Stedenbouwkundige ontstaansgeschiedenis 

Ligging van het pand 

Het onderzochte pand aan de Academiestraat 14 (nummer 1 op afb. 2 en 3) is dwars 

gelegen aan de Academiestraat. Van oorsprong is het een kloostervleugel horend bij het 

Sint-Catharinaklooster. Het is gelegen aan de noordzijde van de Sint-Catharinakapel 

(nummer 2 op afb. 2 en 3).                       

Op de plattegrond van Harderwijk uit 1649 van Joan Blaeu3 werd deze straat destijds St. 

Catharine Steegh genaamd naar het voormalige Sint-Catharinaklooster. 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.4                                                                                                                                                     

Het Sint-Catharinaklooster staat weergegeven op de stadsplattegrond van Harderwijk uit 

1560 van Jacob van Deventer (afb. 6). Zoals gebruikelijk is de Sint-Catharinakapel oost-

west georiënteerd met in het oosten het koor. Op de kaart van Nicolaes van Geelkercken 

uit 1639 is de kapel echter anders gesitueerd, namelijk noord-zuid in plaats van oost-west 

(afb. 7).  

 

De Academiestraat herinnert aan de vroegere Gelderse Academie 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. Uit verkoopaktes 

blijkt dat de Academiestraat tegen het einde van de 18e eeuw “Susterenstraat(je)” werd 

genoemd (zie §3.2). 

 

                                                 
3 Mulder, Kooiman en van Valderen 2004. 
4 Schabbink 2012, p. 89. 

                              
 Afb. 6. Locatie Sint-Catharinaklooster op de stadsplattegrond van Harderwijk van Jacob 

van Deventer uit 1560.5 

                                                 
5 www.collectiegelderland.nl 
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Afb. 7. Detail van de kaart van Nicolaes van Geelkercken uit 1639, het zuiden bevindt zich 

aan de bovenzijde.6 

Academiepoortje 

Het poortje aan de overzijde van de Academiestraat (afb. 8) heeft zich tot de 

restauratieperiode 1911-1913 van de Sint-Catharinakapel tussen de kapel en het 

onderzochte pand in bevonden. Van dit poortje heeft Cornelis Springer een schets 

gemaakt (afb. 9). Dit poortje dateert uit de tijd dat het Veluws Gymnasium in de kapel was 

gevestigd. Het gaf toegang tot de bovenverdieping van de kapel. In het fronton staat in het 

Latijn: ‘Aan het algemeen welzijn en Pallas gewijd 1626’. Afbeelding 10 toont een ander 

werk van Springer, waarop zeer waarschijnlijk hetzelfde poortje bij de kapel staat 

afgebeeld. Omstreeks 1917 is het poortje weer opgebouwd naast het Linnaeustorentje 

aan de overzijde van de Academiestraat (nummer 3 op afb. 2 en 3). De Gelderse Academie 

gebuikte het torentje als gevangenis voor studenten die de regels overtraden.7 Dit 

traptorentje is een 16e eeuws restant van een stadsgebouw van het winterverblijf van het 

                                                 
6 Schabbink 2012, p. 53. 
7 De Jong 1998, p. 108. 

voormalige Johanniterklooster (het klooster van de Orde van Sint Jan) te ’s Heerenloo, op 

het grondgebied van de tegenwoordige gemeente Ermelo. Met uitzondering van het 

torentje werden de gebouwen van de commanderij gesloopt om in 1693 plaats te maken 

voor de hortus botanicus8 van de Gelderse Academie. Het torentje dankt zijn naam aan 

het borstbeeld van Carolus Linnaeus dat in 1869 in een nis van het torentje werd 

geplaatst.9  

 

 
Afb. 8. Het Academiepoortje omstreeks 1917 weer opgebouwd naast het Linnaeustorentje. 

Het poortje heeft een fronton met als opschrift ‘Bono publico et Palladi Sacrum MDCXXVI’ 

(Aan het algemeen welzijn en Pallas gewijd, 1626).10 

                                                 
8 De huidige kruidentuin is in 1989 aangelegd en betreft een reconstructie van de voormalige hortus. De ginkgo en 
de plataan stammen uit de tijd van de Gelderse Academie. De Jong 1998, p. 148. 
9 Schaaff en Gout 2001, p. 70 en 71. 
10 De Jong 1998, p. 140. 
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Afb. 9. Schets van het Academiepoortje tussen de kapel en het gebouw aan de 

Academiestraat 14, gemaakt door Cornelis Springer in 1863.11 

 

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 onderzochte pand ligt, ligt op de zuidelijke 

flank van de doorsneden dekzandrug.12  

                                                 
11 De Jong 1998, p. 141. 
12 Schabbink 2012, p. 21. 

De nederzetting kreeg stadsrechten in 1231 en was aan het einde van de 13e eeuw 

ommuurd. Aan het eind van de middeleeuwen had de stadsmuur drie landpoorten en 

twee zeepoorten. 13  

 
Afb. 10. Tekening van Cornelis Springer (19e eeuw) waarop zeer waarschijnlijk het 

Academiepoortje en de Sint-Catharinakapel wordt afgebeeld.14  

 

In Harderwijk waren 5 kloosters, waarvan 3 vrouwenkloosters. Van de mannenkloosters 

wordt het Minderbroedersklooster voor het eerst vermeld in bronnen uit 1290. In dat jaar 

staan de deken en het kapittel van de kerk van Sint Marie in Utrecht een hof af aan de 

                                                 
13 Stenvert e.a. 2000, p. 183. 
14 www.metzemaekers.com 
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Minderbroeders in Harderwijk. De broeders waren volgelingen van Franciscus van Assisi. 

Het klooster lag in het gebied dat werd omsloten door de Luttekepoortstraat, de 

Wolleweverstraat en de Donkerstraat en dat reikte tot aan de Smeepoorterbrink. Bij de 

stadsbrand van 1503 raakten de gebouwen zwaar beschadigd.15  

 

Omstreeks 1315 werd Harderwijk naar het zuidwesten sterk uitgebreid. Het gebied van 

het Minderbroederklooster kwam hierdoor binnen de stadsmuren te liggen. Verder bood 

deze forse uitbreiding van de stad plaats aan onder andere de “Onze Lieve Vrouwekerk”, 

tegenwoordig Grote Kerk geheten (nummer 4 op afb. 2) en het Sint-Catharinaklooster.16 

 

Sint-Catharinaklooster 

Het Sint-Catharinaklooster bestond al in 1439. De kapel werd volgens een opschrift boven 

de toegangsdeur in 1502 gebouwd, een jaar voor de grote stadsbrand. Het werd gesticht 

door de zusters tertiarissen. Zij leefden volgens de regels van de derde orde van Sint 

Franciscus.17 De broeders en zusters van de Derde Orde van Sint Franciscus was 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.18  

 

                                                 
15 Vredenberg 2005, p. 77. 
16 Schabbink 2010, p. 96. 
17 www.sintcatharinakapel.nl 
18 www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl 

De Sint-Catharinakapel is een eenbeukige dubbelkapel in laatgotische stijl.19 De 

kloosterzusters volgden de mis in de bovenkapel en de inwoners van de stad in de 

benedenkapel. De zusters betraden de kerk vanuit het klooster en kwamen niet met de 

‘gewone’ kerkgangers in contact. 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. 

Het kloostercomplex was toegankelijk via de Paradijspoort (nummer 5 op afb. 2 en 3). Op 

het parkeerterrein (P17 Klooster) vóór de kapel op afbeelding 3 lag vroeger de 

kloostertuin.  

Latijnse school/Illustere hogeschool/Gelderse academie 

Harderwijk had al in 1439 een parochieschool. Rond 1440 werd deze school omgezet in 

een Latijnse stadsschool. Deze school bevond zich nabij de Grote Kerk (afb. 11). Omstreeks 

1440 werd er in Harderwijk een fraterhuis met studentenconvict (“oeconomie”) gesticht. 

De fraters waren broeders van het gemene leven. In het convict namen de fraters tegen 

betaling, soms kosteloos, leerlingen op van de school en gaven hun begeleiding en 

geestelijke zorg. Zelf gaven de fraters geen onderwijs. Het stadsbestuur was nu verzekerd 

van een goed opvang en probeerde vervolgens uit de omgeving zo’n 300 leerlingen naar 

de school te trekken. Een Latijnse school was bedoeld als vooropleiding tot de universiteit 

en telde doorgaans zes klassen. De lessen werden gegeven door een rector, een conrector 

en enige preceptoren.20  

 

                                                 
19 Een tweede dubbelkapel in Harderwijk is de voormalige Sint Agnietenkapel (Vischmarkt 57a). Berends 1979, p. 
162.  
20 Aerts en Hoogkamp 1986, p. 10, 11 en 23. 

http://www.huisvande/
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Afb. 11. 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.21 

 

Als gevolg van 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. Al in 1580 waren er plannen voor de oprichting van 

een hogeschool voor de opleiding van predikanten. 

                                                 
21 Aerts en Hoogkamp 1986, p. 23. 

 
Afb. 12. Detail van de plattegrond van Harderwijk door Joan Blaeu uit 1649 naar de kaart 

van Nicolaes van Geelkercken uit 163922, met ‘Hooge Schole en Oeconomie’ als 

bestemming genoemd van het Sint-Catharinaklooster. De locatie van het onderzochte pand 

aan de Academiestraat 14 is aangeduid met een rode pijl. 

 

In 1600 verhief het kwartier van de Veluwe de Latijnse school tot het Gymnasium 

Velavicum, ofwel een Gymnasium Illustre. De term illustre (verheven) werd in die tijd 

gebruikt voor onderwijs dat op de universiteit voorbereidde.23 Deze hogeschool werd 

gevestigd in de gebouwen van het Sint-Catharinaklooster. De collegezalen van het 

Gymnasium Velavicum, de auditoria, werden ingericht in de kapel van het Sint-

Catharinaklooster. Het jaartal ‘1626’ in het opschrift van het academiepoortje (zie §3.1 

’academiepoortje’) kan een aanwijzing zijn dat al in dat jaar college werd gegeven in de  

                                                 
22 Mulder, Kooiman en van Valderen 2004. 
23 Duinkerken 1998, p. 38. 
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Sint-Catharinakapel. Op de kaart van Van Geelkercken (1639) en de kaart van Joan Blaeu 

uit 1649 (afb. 12) is de bestemming van het klooster ‘Hooge Schole en Oeconomie’.  

In 1603 werd het onderzochte pand in gebruik genomen als dienstwoning voor de rector 

van de Illustere Hogeschool. De conrector en twee preceptoren kregen een schoolwoning 

in voormalige huizen van de Fraters, die allen dichtbij de Latijnse school lagen. De overige 

preceptoren en ook de professoren moesten zelf een woning huren, maar ontvingen in de 

meeste gevallen wel een huurvergoeding. Hiernaast namen ook hoogleraren studenten in 

de kost en verhuurden ook vooraanstaande Harderwijkers kamers aan studenten.24 

Afbeelding 13 toont een schilderij van het interieur van een studentenkamer van 

omstreeks 1650. 

 

In 1630 werd het oorspronkelijke werkhuis van het klooster (Klooster 2-4, nummer 6 op 

afb. 2 en 3) ingericht als tweede oeconomie (kosthuis voor leerlingen).25 Studenten 

konden hier tegen een laag kostgeld wonen. Het Kwartier van de Veluwe zou dan het 

verschil met de werkelijk kosten moeten bijpassen. Beursstudenten, die door het Kwartier 

van de Veluwe onderhouden werden kregen na 1600 kost en inwoning in de eerste 

oeconomie nabij de Grote Kerk.26 Het wonen in de oeconomie was voordeliger dan 

wanneer je privé woonde als student. Wegens gebrek aan financiële middelen moest deze 

tweede oeconomie echter al in 1641 worden gesloten.27 In 1641 werd het ingericht tot 

dienstwoningen voor twee professoren. Deze bestemming duurde tot 1804.28  

 

                                                 
24 Duinkerken 2000, p. 44 en 45. 
25 Gebaseerd op de raadpleging van het Academiearchief te Arnhem door Tiemen Goossens, werkzaam bij het 
Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. 
26 Aerts en Hoogkamp 1986, p. 23. 
27 Evers en Pop-Verhey 1985, p. 272 en 273. 
28 Gebaseerd op de raadpleging van het Academiearchief te Arnhem door Tiemen Goossens, werkzaam bij het 
Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. 

Een prent gedateerd in 1607 suggereert, gezien het onderschrift ‘T’hooge School en 

Oeconomie te Harderwijk 1607’ (afb. 14)29, dat de tweede oeconomie al in het jaar 1607 

was ingericht in het klooster. Archiefonderzoek heeft echter uitgewezen dat de tweede 

oeconomie pas in 1630 is geopend.30 Kijkend naar de plattegrond van Van Geelkercken uit 

1639 lijken de gebouwen op de, in 1607 gedateerde, tekening een kopie, weliswaar vanuit 

een andere hoek getekend. Afbeelding 15 toont de richting van waaruit de tekening 

waarschijnlijk is gemaakt. Mogelijk is de prent een kopie en is deze antegedateerd.  

 

 
Afb. 13. Student op zijn kamer omstreeks 1650.31  

                                                 
29 Bots en Evers 1998, p. 43. 
30 Evers en Pop-Verhey 1985, p. 272 en 273. 
31 www.rijksmuseum.nl, objectnummer RP-P-1909-13971909-1397 

http://www.rijksmuseum.nl/
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In 1647 werd het Gymnasium Velavicum verheven tot “Akademie van het Hertogdom 

Gelre en de Graafschap Zutphen” met promotierechten.32 Het gymnasium bleef als 

vooropleiding 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.33  

 

 

 
Afb. 14. Prent van de illustre school en het studentenverblijf in het Sint-Catharinaklooster.34 

                                                 
32 Aerts en Hoogkamp 1986, p. 13. 
33 Bots en Evers 1998, p. 43. 
34 Bots en Evers 1998, p. 47. 

 

De universiteit telde vier faculteiten: die van theologie, wijsbegeerte en letteren, 

rechtsgeleerdheid en geneeskunde. In de periode 1648-1811 waren in het algemeen per 

faculteit twee hoogleraren benoemd.35 

 

 

 

 

 

 
Afb. 15. De richting van waaruit de, in 1607 gedateerde, tekening (afb. 14) mogelijk is 

nagetekend, weergegeven op de stadsplattegrond van Van Geelkercken uit 1639.36 

                                                 
35 Bots e.a (red.) 2000, p. 11. 
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De Sint-Catharinakapel waarin de school was ondergebracht, behoorde voortaan tot 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. Afbeelding 16 toont een tekening uit 1609 van 

het anatomisch theater van de universiteit van Leiden. 

 

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 plaats, dat de naam ‘snijcamer’ kreeg37 

(nummer 7 op afb. 2 en 3). 

 

In de andere benedenruimte werden de theologiecolleges gegeven. Van 1687 tot 1816 is 

de kerk in gebruik geweest door de Waalse gemeente/Hugenoten (=Franse protestanten) 

waarom zij destijds Franse kerk werd genoemd. De kleinste bovenruimte deed dienst als 

bibliotheek. 

 

In het grote bovenvertrek (het groot auditorium) werden de colleges in de rechten, 

medicijnen en wijsbegeerte gegeven. Hier vonden ook de promoties plaats. Afbeelding 17 

toont een reproductie van een tekening van de hand van Christiaan Andriessen uit 1806 

waarop deze collegezaal te zien is.  

Het gebouw aan de Academiestraat 14 werd vanaf 1643 tot 1719 dienstwoning voor één 

van de professoren.  

                                                                                                                
36 Mulder, Kooiman en van Valderen (red.) 2004. 
37 De Jong 1998, p. 147. 

Van de gebouwen haaks op de Academiestraat, aan de rechterzijde van het onderzochte 

pand waren de panden aan het huidige Klooster 17 en 19 (nummer 8 op afb. 2 en 3) 

oorspronkelijk het gasthuis/ziekenhuis. 

 
Afb. 16. Tekening uit 1609 gemaakt door Jacob Marcus van het Theatrum anatomicum van 

de universiteit van Leiden.38  

 

                                                 
38 www.rijksmuseum.nl 
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Afb. 17. 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.39 

 

In de periode tussen 1648 en 1818 was het voormalige gasthuis, de dienstwoning voor de 

pedel. De pedel was een functionaris van de Gelderse universiteit.  

Klooster 15 (nummer 9 op afb. 2 en 3) is in 1739 gebouwd als opslagruimte voor 

natuurkundige instrumenten ten tijde van de Gelderse Academie. 

De laagbouw van Klooster 2 werd in de periode 1711-1713 aangekocht en gevolgd door 

nieuwbouw tegen de zuidkant van de Sint-Catharinakapel aan. Deze aanbouw is nog te 

zien op een foto uit 1902 (afb. 18). In de periode 1804-1818 is dit de enige overgebleven 

                                                 
39 www.collectiegelderland.nl 

dienstwoning voor een professor. In de periode van 1713 tot 1720 had de Academie vier 

dienstwoningen voor professoren (Klooster 2, Klooster 4, Academiestraat 14 en de 

voormalige aanbouw tegen de zuidkant van de kapel).40 Na de verkoop van de 

dienstwoning aan de Academiestraat 14 bleven er drie professorenwoningen over. 

 

 
Afb. 18. Achterzijde Sint-Catharinakapel met aanbouw aan de rechterzijde op een 

ansichtkaart uit 1902.41  

 

De overige professoren moesten een woning huren of kopen in Harderwijk. Voorbeelden 

hiervan zijn het herenhuis aan de Donkerstraat 42 (professor Rudolph Forsten) en Blokhuis 

13 (professor Matthias van Geuns). Van het interieur van het huis van professor David de 

Gorter is een schilderij uit 1754 bekend (afb. 19). In de periode 1747-1754 heeft David de 

Gorter “het Academisch huijs over den Hortus Medicus gelegen” oftewel de dienstwoning 
                                                 
40 Gebaseerd op de raadpleging van het Academiearchief te Arnhem door Tiemen Goossens, werkzaam bij het 
Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. 
41 Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. 
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aan de zuidkant van de kapel bewoond.42 David de Gorter en zijn vader Johannes de 

Gorter vertrekken in 1754 naar Rusland om lijfartsen van keizerin Elisabeth te worden.43 

Het is daarom mogelijk dat het geschilderde interieur uit 1754, het interieur betreft van de 

voormalige dienstwoning aan de zuidzijde van de Sint-Catharinakapel. Er vanuit gaande 

dat de afgebeelde personen David de Gorter en zijn vrouw Cornelia Bucerus betreffen. 

 

  
Afb. 19. Schilderij uit 1754 van het interieur van de Harderwijkse woning van hoogleraar 

David de Gorter en zijn vrouw Cornelia Bucerus.44  

                                                 
42 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. 
43 Bots 2000, p. 57. 
44 www.rkd.nl 

Professoren bewoonden grote huizen. Het kwam, onder andere in Harderwijk, vaker voor 

dat professoren studenten in de kost hadden om de bijverdienste. Een ander motief kan 

zijn geweest dat meer aanzienlijken hen om onderdak vroegen, omdat er bij de burgerij 

geen behoorlijke kamer meer te vinden was.45 Ook kwam het voor dat professoren aan 

huis bijles gaven aan kleine groepen studenten.  

 

De Gelderse Academie werd op 22 oktober 1811 bij Keizerlijk Besluit opgeheven. De 

gebouwen van de academie werden aan de gemeente afgestaan. 

De Sint-Catharinakapel werd, kort na de oprichting van het Koloniaal Werfdepot in 1843, 

ingericht als militair magazijn.46 Van 1867 tot 1907 was de kapel in gebruik als 

garnizoensbakkerij. De bovenverdieping werd toen gebruikt als meelzolder. In 1911 kocht 

de katholieke parochie de kapel waarna het onder leiding van architect Joseph Cuypers 

werd gerestaureerd. In 1913 vond de inwijding als parochiekerk plaats. Toen de rooms-

katholieke parochie in 1962 het kerkgebouw verliet, werd het opslagruimte. In 1975 kocht 

de gemeente Harderwijk de kapel en liet het voor de tweede keer restaureren.47  

 

3.2 Gebruiksgeschiedenis 

Het gebouw aan de Academiestraat 14 grenst aan de noordzijde van de Sint-

Catharinakapel (Klooster 1) en behoorde van oorsprong tot het Sint-Catharinaklooster. Na 

de reformatie (1578) werd het klooster in 1582 gesloten en werden de gebouwen 

eigendom van de stad. Omstreeks 1600 werden de gebouwen in gebruik genomen door de 

Illustere Hogeschool (Gymnasium Velavicum) (van waaruit de Gelderse Academie is 

ontstaan). Tot 1643 was het onderzochte pand dienstwoning voor de rector van de 

Illustere Hogeschool. In 1643 heeft het gebouw dienst gedaan als dienstwoning voor 

professor Antonius Deusing en omstreeks 1644 als dienstwoning voor professor Cup.  

                                                 
45 De Vrankrijker 1936, p. 87. 
46 De Jong 1998, p. 139. 
47 De Jong 1998, p. 140. 
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In 1719 heeft Jacob van Cleeff het pand verkregen van de Academie. Hij heeft het pand in 

1721 weer doorverkocht aan Paulus Wilbrenninck, die later lid werd van het stadsbestuur. 

Na 1768 werd het gebouw een aantal keren verkocht en bewoond door predikanten en 

professoren waaronder Alexander Petrus Nahuys en Rudolph Forsten, beiden hoogleraar 

in de geneeskunde. Omstreeks 1869 kocht de stad Harderwijk het pand en verbouwde het 

tot meisjesschool voor mulo (1869-1899). Deze school werd in 1905 verbouwd tot 

vaktekenschool (1905-1931). Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het distributiekantoor 

er gevestigd. Tot 1982 werd het pand gebruikt door het kantoor van de Dienst 

Gemeentewerken en daarna het RIAGG. In 2005 is het ingericht als centrum voor culturele 

instellingen. Sinds september van dit jaar heeft Stichting JAM de eerste verdieping en de 

zolder van het gebouw betrokken. Het rechterdeel van de begane grond (gezien vanaf de 

Academiestraat) is in gebruik genomen door Studio Vrolijk. 

 
1603 - 1643 Woning voor de rector van de Illustere Hogeschool (het voorstadium 

van de Gelderse Academie). Achtereenvolgens Jodocus Hoeingius (1603-1637), Johannes 

Lavinius (alternatieve naam Jan Hochede de la Vigne) (afb. 20) (1637-1641) en Janus 

Erasmius (1641-1643). Zij waren tegelijkertijd hoogleraar in de logica en het Grieks.   

 

    
Afb. 20. Portretten gedateerd 1635 van Johannes Lavinius (Jan Hochede de la Vigne) en zijn 

vrouw Janneken Lestevenon. Johannes Lavinius was conrector in de periode 1610-1637 en 

rector in de periode 1637-1640 van de Illustere Hogeschool te Harderwijk.48 

 

                                                 
48 www.rkd.nl 
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In de tijd van de Illustere Hogeschool was men rector voor onbepaalde tijd. In de tijd van 

de Gelderse Academie waren de professoren om de beurt voor een jaar rector. Tot en met 

1643 woonde de rector op het terrein van de Illustere Hogeschool. Nadat Janus Erasmius 

in 1643 zijn vertrek had aangekondigd werden eisen gesteld aan een nieuw te benoemen 

rector. Onder andere mocht de rector niet langer in het Catharinaklooster, dat aan de 

Akademie grensde, wonen. Zoals Erasmius al eerder was gelast, moest hij zijn woonstee 

verleggen naar de conrectorswoning die naast de Latijnse school was gelegen.49 Er vanuit 

gaande dat met bovenstaande het Catharinaklooster, grenzend aan de noordzijde van de 

Akademie (=Sint-Catharinakapel), wordt bedoeld, heeft Janus Erasmius het pand aan de 

Academiestraat 14 bewoond. 

Een andere aanwijzing voor het gebruik van het pand als dienstwoning voor de rector van 

de Illustere Hogeschool is een tekst uit 1636 (afb. 21). Hierin 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 pand 

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)’.   

 

1643   Dienstwoning voor professor Antonius Deusing (professor in de 

wijsbegeerte en geneeskunde). “Noch is op het voordragen vande voorn. Curator 

goetgevonden dat den toecommenden nieuwen Rector ingeruijmt sal werden, het huijs, 

daer tot noch toe de Conrector Mattheus in gewoont heeft om dat het selve nae bij de 

Schole, tegenover het fraterhuijs, ende midden onder de woningen van de schoolmrn. 

gelegen [Ergens aan het Kerkplein, Tiemen Goossens]. Is waer door des te bequaemer 

opsicht ende Inspectie van allen can genomen worden. Ende is den professor Dueisingh 

                                                 
49 Bastiaanse, Bots en Evers 1985, p. 283. 

 
Afb. 21. Tekst uit 1636. Bron: Oud Archief Harderwijk 1640, p. 6. 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 

….”.50 

 

 (dewijl deselve tot noch toe alleen geen huijs ovfte huijshuijre gehadt heeft, ende evenwel 

sulcx neffens d’ andere professoren ten hoochsten meriteert) toegestaen ende Ingeruijmt 

het huijs daer den tegenwoirdige Rector Erasmius in woont [Academiestraat 14, Tiemen 

Goossens], dewijle het selvige naest d’ Auditoria publica [Kloosterkerk] ende bij de 

woningen vande andere professoren [Klooster 2 – 4 zonder de laagbouw, Tiemen 

Goossens] gelegen is, hierentegen is den Conrectori Mattheo voort missen van sijn 

gewoonlijcke huijs toegeleijt Jaerlix vijeftich gulden, boven t’geen dat hij tot noch toe als 

ardinaris tractement genoten heeft”.51  

                                                 
50 Deze tekst uit 1636 is aangeleverd en vertaald door Tiemen Goossens, werkzaam bij het Streekarchivariaat 
Noordwest-Veluwe. 
51 Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe, archief 0008, inv.nr. 349, f. 261r/v, 9 december 1643. 
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Professor Deusing (afb. 22) was van 1639 tot 1647 (vertrek naar Groningen) aangesteld bij 

de universiteit van Harderwijk.52 

      

Afb. 22. Antonius Deusing, gedateerd 1652.53 Hij werd in 1639 benoemd tot professor in de 

wis- en natuurkunde aan het Gymnasium Illustre.54 

Circa 1644  Dienstwoning voor professor W. Cup (professor in de 

rechtsgeleerdheid). Woning daer de professer Cuijp gewoont heeft, sijnde een 

stadsschoolhuijs, modo verkoft aen Jacob van Cleeff.55 Professor Cup was van 1634 tot 

                                                 
52 Frijhoff en Mak 2000, p. 203. 
53 Afbeeldingen aangeleverd door het Stadsmuseum Harderwijk. 
54 Aerts en Hoogkamp 1986, p. 39. 
55 Uittien 2008, Oud Archief Harderwijk, inv.1991: verponding 1646 tot circa 1710. 

1647 (vertrek naar de universiteit te Franeker) aangesteld bij de universiteit van 

Harderwijk.56 

1719 – 1721  Eigendom van Jacob van Cleeff. Hij heeft het pand verkregen van “de 

Heren Curatoren des Fürstlijcken en Graaflijcken Academie”.57 Jacob van Cleeff hoorde 

niet bij de lokale elite. Hij heeft geen deel uitgemaakt van het stadsbestuur en is evenmin 

professor geweest.58  

 

1721 – 1767 Eigendom van Paulus Wilbrenninck. Jacob van Cleeff verkoopt aan 

Paulus Wilbrenninck zijn huis en plaats Academiestraat, “aldernaast ’t Academie” voor fl. 

850,= (registratiedatum: 26 mei 1721). Tijdens de haardstedentelling van 1749 waren er 5 

haardsteden in gebruik. Hij woonde er met zijn vrouw, een dochter, twee zonen, een 

dienstmeid en een student.59 Paulus Wilbrenninck werd in 1732 tot gemeensman gekozen 

en was van 1736 tot 1749 schepen van Harderwijk en afwisselend burgemeester vanaf 

1736. Vermoedt wordt dat hij, gezien het jaartal 1754 boven de deur, het pand in dat jaar 

liet verbouwen.60 

1767 – 1772 Eigendom van, oud predikant te Batavia, Willem Wilbers. Hij koopt 

van de erfgenamen van Paulus Wilbrennink, een huis, Susteren Straatje tussen de 

Academie en ’t gangetje naar het Clooster voor fl. 2600,= (registratiedatum: 22 april 

1768).61 

1772 – 1782 Eigendom van professor Alexander Petrus Nahuys (professor in de 

geneeskunde) en echtgenote Anna Maria Bredius. Op 30 okt 1772 kopen zij voor fl. 

                                                 
56 Frijhoff en Mak 2000, p. 203. 
57 Uittien 2008, Oud Rechterlijk Archief Harderwijk, inv. 129 t/m 158 (1453-1811). 
58 Vriendelijke mededeling Tiemen Goossens, streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. 
59 Uittien 2008, Oud Rechterlijk Archief Harderwijk, inv. 129 t/m 158 (1453-1811). 
60 Vredenberg 2005, p. 103. 
61 Uittien 2008, Oud Rechterlijk Archief Harderwijk, inv. 129 t/m 158 (1453-1811). 
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4000,= van Willem Wilbers en  echtgenote Bregitta Alida Avenhorn, het woonhuis 

Susterenstraat, tussen de Academie en het gangetje naar het klooster.62 Professor Nahuys 

was van 1771 tot 1775 (vertrek naar de universiteit te Utrecht) aangesteld bij de 

universiteit van Harderwijk.63 

1782 – 1792 Eigendom van professor Rudolph Forsten (professor in de 

geneeskunde) en echtgenote Agnita Nijhoff. Op 1 aug 1782 kopen zij van professor 

Alexander Petrus Nahuijs (inmiddels professor bij de universiteit te Utrecht) en echtgenote 

Anna Maria Bredius het huis en erf Susterenstraatje tussen de Academie en de deur van 

de gang naar het klooster voor fl. 5300,=.64 Professor Forsten was van 1775 tot aan zijn 

dood in 1807 aangesteld bij de universiteit van Harderwijk.65 

1792 – 1801 Eigendom van mr. Isaac Johannes Elsevier (secretaris der Stad) en 

echtgenote Johanna Petronella Martinius (afb. 23). Op 17 nov 1792 kopen zij van 

professor Rudolph Forsten en echtgenote Agnita Nijhoff het huis en erf Susterenstr. tussen 

de academie en de gang naar het klooster voor fl. 7400,=.66 Op 19 juli 1798 werd Mr. Isaac 

Johannes Elsevier als stadsecretaris vervangen.67 

                                                 
62 Uittien 2008, Oud Rechterlijk Archief Harderwijk, inv. 129 t/m 158 (1453-1811). 
63 Frijhoff en Mak 2000, p. 205. 
64 Uittien 2008, Oud Rechterlijk Archief Harderwijk, inv. 129 t/m 158 (1453-1811). 
65 Frijhoff en Mak 2000, p. 203. 
66 Uittien 2008, Oud Rechterlijk Archief Harderwijk, inv. 129 t/m 158 (1453-1811). 
67 Gysbers en van Loon 1968, p. 185. 

                   
Afb. 23. Portretten uit omstreeks 1800  van Isaac Johannes Elsevier en zijn echtgenote 

Johanna Petronella Martinius.68 

1801 – 1825 Eigendom van predikant Gerrit Abraham Cramer en echtgenote 

Theodora Hermina Swarte. Gekocht op 23 juli 1801 van J. J. Elsevier en echtgenote J. J. 

Martinius voor fl. 5500,=. 69 In 1803 stopte de predikant G. A. Cramer met zijn werk als 

predikant te Harderwijk. Mogelijk zijn zij toen verhuisd aangezien zijn naam niet in de lijst 

met alle stemgerechtigden in 1811 (Régistre Civique) voorkomt.70 Aangezien in 1809 C.A. 

van Enschut als hoofdbewoner van huis nr. 209 (=Academiestraat 14) genoemd wordt71, 

heeft het echtpaar Cramer het huis blijkbaar onderverhuurd. 

 

1809- 1815 Bewoond door professor (rechtsgeleerdheid) Cornelis Adrianus van 

Enschut. Hij was van 1806 tot 1812 aangesteld bij de universiteit van Harderwijk. Na de 

                                                 
68 www.rkd.nl 
69 Uittien 2008, Oud Rechterlijk Archief Harderwijk, inv. 129 t/m 158 (1453-1811), folio 33v. 
70 Vriendelijke mededeling Tiemen Goossens, werkzaam bij het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. 
71 Oud Archief Harderwijk inv. nr. 1518. 
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sluiting van de universiteit van Harderwijk werd hij in 1815 benoemd tot hoogleraar bij de 

universiteit te Groningen. 72  

 

1825 – 1869 Eigendom van predikant Gijsbert Lamers. Op 30 nov 1825 verkopen de 

erfgenamen van predikant Gerrit Abraham Cramer en Theodora Hermina Swarte voor f. 

2400,= huis met tuin en erf nr. 209 met een tuin erachter, Zusterenstraat, uitkomende op 

klooster en belend aan het Academiegebouw aan predikant Gijsbert Lamers.73 Volgens het 

bevolkingsregister 1838-1840 woonde Gijsbert Lamers er met zijn vrouw Jeanette 

Buddings, hun 10 kinderen en een dienstmaagd.74   

 

1869 – 1985 Eigendom van de gemeente Harderwijk. De erfgenamen van Gijsbert 

Lamers verkopen op 1 juli 1869 het herenhuis met tuin en erf Academiestraat, van achter 

uitkomende op het Klooster, kadastraal E-985 aan de gemeente Harderwijk voor f. 

2501,=.75 76 Het huis werd destijds in een verkoop advertentie omschreven als een kapitaal 

herenhuis met tuin (afb. 24). Zowel op de eerste verdieping als op de begane grond bezat 

het huis tien kamers waarvan 8 kamers waren voorzien van stookplaatsen. Verder had het 

huis een marmeren gang, een keuken, twee watervrije kelders, drie zolders, een regenbak, 

welwaterpompen en verdere gemakken. Het huis was 4 roeden groot bij 20 ellen.77 

 

                                                 
72 Frijhoff en Mak 2000, p. 203. 
73 Uittien 2008, Nieuw Archief Harderwijk, inv. nr. 1057. 
74 Uittien 2008. 
75 Uittien 2008, Nieuw Archief Harderwijk, inv. nr. 1057. 
76 Overveluwsch Weekblad d.d. 28 augustus 1869. 
77 Overveluwsch Weekblad d.d. 26 juni 1869. 

 

Afb. 24. Aankondiging, in het Overveluwsch Weekblad d.d. 26 juni 1869, van de verkoop 

van Academiestraat 14.78 

 

1869 t/m 1899 In gebruik als meisjesschool. Op 1 november werd de bijzondere 

school voor meer uitgebreid lager onderwijs voor meisjes geopend. Hoofdonderwijzeres 

was mej. Van Naerssen.79 In 1875 werd de meisjesschool overgenomen door de gezusters 

Verschuer.  In het Overveluwsche Weekblad d.d. 19 mei 1923 staat onder andere 

beschreven: “De oudste, Mej. Betje, was het Hoofd der zoogenaamde Meisjesschool; 

Juffrouw Marie stond haar als Onderwijzeres ter zijde; een derde zuster, Clara, bestierde de 

huishouding. De eigenlijke school was gevestigd in den rechtervleugel van de 

                                                 
78 Op afbeelding 64 is links van de tuinkoepel een stadspomp zichtbaar met afdakje. Een replica van een stadspomp 
is te zien op de Vischmarkt. Met de aanleg van het waterleidingnet omstreeks 1896 (Vredenberg 2005, p. 48) 
verdwenen de stadspompen. 
79 Overveluwsch Weekblad d.d.3- en 17 okt 1868. 
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tegenwoordige Ambachts-Teekenschool; de rest van het groote holle huis strekte den 

Dames tot woning. Boven had men een mooi uitzicht in den Hortus; beneden-achter was 

de “tuinkamer”, veelal salon. De Meisjesschool, eerst een “bizondere”, gesubsidieerde, 

werd later een gemeentelijke “mulo”-school (D).” “Ook waren er vaak inwonende jonge 

meisjes van elders, bij wijze van kostleerlingen.” In 1899 werd de meisjesschool 

opgeheven. 80 In het bevolkingsregister 1862-1870 staat bij Louisa Jacqueline van Naerssen 

als beroep “kostschoolhouder” vermeld. In het register van 1880-1885 staat bij Elisabeth 

Johanna Verschuer “kostschoolhouderse” vermeld.81 

Met bovengenoemde “tuinkamer” wordt zeer waarschijnlijk de inmiddels verdwenen 

tuinkoepel bedoeld die nog zichtbaar is op een foto uit 1902 (afb. 64). 

 

1905-1931 In gebruik als Gemeentelijke Avond Teekenschool. Hiertoe werd de 

voormalige meisjesschool verbouwd. In een krantenbericht uit 1905 staat vermeld dat de 

kosten van de verbouwing konden worden beperkt door gebruik te maken van oude 

materialen.82 Deze oude materialen worden echter niet nader omschreven. Bij deze 

verbouwing werd op de begane grond een extra lokaal aan de achterzijde gerealiseerd. De 

opening van de Gemeentelijke Avond Teekenschool vond plaats op 12 september 1905. In 

het Overveluwsch Weekblad d.d. 4 april 1931 wordt gesproken over opheffing van de 

school in verband met de oprichting van de Ambachtsschool aan de Stationslaan. In 1932 

is de Tekenschool reeds opgeheven.83 Op afbeelding 25 is een detail van een plattegrond 

uit 1914 zien waarop de bestemming als ‘Teekenschool’ is weergegeven.                                                                                      

 

1916 -1982 In 1916 werd in het pand ook het kantoor van de gemeentearchitect  

gevestigd, de latere Dienst Gemeentewerken. De Dienst Gemeentewerken was  

                                                 
80 Harderwijker Courant d.d. 27 december 1899. 
81 Uittien 2008. 
82 Overveluwsch Weekblad d.d. 30 augustus 1905. 
83 Overveluwsch Weekblad d.d. 14 mei 1932. 

tot eind 1982 in het pand gevestigd. Vanaf circa 1940 was het pand 

Academiestraat 14 gesplitst in de huisnummers 14 en 16. Tot december 1963  

was de Dienst Sociale Zaken medegebruiker van het pand. Voorloper hiervan  

was het Agentschap Arbeidsbemiddeling. Op een gegeven moment heeft men  

zowel de Dienst Gemeentewerken, als de Dienst Sociale Zaken een eigen adres gegeven.84 

Waarschijnlijk dateert de inmiddels verdwenen voordeur op de linkerhoek van de 

voorgevel uit deze periode (zie §4.4.2).  

 

 
Afb. 25. Het pand aan de Academiestraat 14 (aangeduid met een rode pijl) op een detail 

van een plattegrond van Harderwijk door D.C. Tiemens uit 1914. 85 Het pand was destijds in 

gebruik als Teekenschool (14). De Catharinakapel, aan de zuidzijde van het pand, was in 

gebruik als Rooms-Katholieke Kerk (17). 

                                                 
84 Vriendelijke mededeling Tiemen Goossens (Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe). 
85 Mulder, Kooiman en van Valderen 2004. 
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WOII Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het distributiekantoor eveneens in het 

pand gevestigd. 

 

198386 RIAGG (De regionale instelling ambulante geestelijke gezondheidszorg Noord-

Veluwe). Na de restauratie (1981-1983) heeft de dienst Gemeentewerken in de 

Academiestraat 14 plaats gemaakt voor het RIAGG.   

 

1985 Eigendom van Stichting Het Burger Weeshuis Harderwijk.87 

 

2005 Centrum voor culturele instellingen. 

 

2014  In gebruik door Stichting JAM en Studio Vrolijk. Sinds september is de eerste 

verdieping en de zolder in gebruik genomen door Stichting Jam.  

Studio Vrolijk heeft sinds oktober een deel van de begane grond in gebruik.  

                                                 
86 Schilders Nieuwsblad 30 september 1985. 
87 Schilder’s Nieuwsblad Harderwijk d.d. 12 sep 1985. 

 
Afb. 26. Het onderzochte pand, rechts op de foto, met het Linnaeustorentje en het 

Academiepoortje aan de overzijde van de Academiestraat. 
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3.3 Bouwgeschiedenis 

 

 

Inleiding 

In de beschrijving van het gebouw 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. Aan de hand hiervan is 

een bouwfasering gemaakt van het pand aan de Academiestraat 14. 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. 

 

Het is  verder duidelijk geworden dat er in de voor- en zijgevels meerdere bouwfasen in 

het oorspronkelijke muurwerk aanwezig zijn. Vooralsnog heeft dit muurwerk, op de 

bouwfaseringstekeningen (afb. 27 t/m 30), de kleur van de bouwfase uit het 1e kwart van 

de 16e eeuw gekregen. Door middel van detailonderzoek kan mogelijk meer duidelijkheid 

worden verkregen over de exacte begrenzingen van de verschillende bouwfasen.  

 

Mogelijk dateren de sleutelstukken van het type ‘schuine kant als profiel, waarin hol’ uit 

de 17e eeuw. Nader onderzoek in de vorm van dendrochronologisch onderzoek is nodig 

om dit vast te kunnen stellen. De locatie van de sleutelstukken van dit type zijn op de 

onderstaande bouwfaseringstekeningen aangegeven door middel van een gekleurde stip.  

 

Tenslotte moet nog worden opgemerkt dat op basis van gedateerde foto’s en de 

bouwtekeningen uit 1963 een aantal wijzigingen in vensteropeningen in de periode tussen 

omstreeks 1940 en 1963 hebben plaatsgevonden. Deze wijzigingen zijn op de 

onderstaande bouwfaseringstekeningen eveneens ondergebracht onder de bouwfase van 

omstreeks 1963. 
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Afb. 27. Bouwfaseringstekening kelder,88 de voorgevel aan de zijde van de Academiestraat bevindt zich aan de onderzijde van de plattegrond. 
 
 

  
Afb. 28. Bouwfaseringstekening begane grond,89 de voorgevel aan de zijde van de Academiestraat bevindt zich aan de onderzijde van de plattegrond. 

                                                 
88 Bewerking van de bouwtekening uit 1963, bijlage 4. 

Legenda 
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Afb. 29. Bouwfaseringstekening eerste verdieping,90 de voorgevel aan de zijde van de Academiestraat bevindt zich aan de onderzijde van de plattegrond. 
 
 
 
 
 

 
Afb. 30. Bouwfaseringstekening zolder,91 de voorgevel aan de zijde van de Academiestraat bevindt zich aan de onderzijde van de plattegrond.

                                                                                                                                                                                                                                           
89 Bewerking van de bouwtekening uit 2005, bijlage 7. 
90 Bewerking van de bouwtekening uit 2005, bijlage 7. 
91 Bewerking van de bouwtekening uit 2005, bijlage 7. 

Legenda 
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Oudste bouwfase: 1e kwart 16e eeuw 

In de monumentengids van Harderwijk wordt als datering van het pand aan de 

Academiestraat 14 ‘eerste kwart zestiende eeuw’ genoemd.92 De Sint-Catharinakapel, 

waarmee de kloostervleugel in verbinding heeft gestaan, dateert volgens het opschrift 

boven de toegangsdeur uit 1502, een jaar voor de grote stadsbrand in Harderwijk. 

Dendrochronologisch onderzoek van houtmonsters afkomstig van het voormalige 

werkhuis van het klooster (Klooster 2-4) zijn allen gedateerd rond 1503.93 

  

In de noordgevel van de naastgelegen Sint-Catharinakapel is op de eerste verdieping een 

dichtgezette doorgang zichtbaar onder een smalle ontlastingsboog (afb. 32). Hier was zeer 

waarschijnlijk de vroegere doorgang voor de nonnen van het klooster naar de 

bovenverdieping van de dubbelkapel. Het is bekend dat de zusters de kerk vanuit het 

klooster betraden en niet met de ‘gewone’ kerkgangers in contact kwamen.94 In de 

zuidgevel van het onderzochte pand is enkel op de begane grond een dichtgezette 

doorgang waargenomen.  

Vergelijkbare dubbelkerken zijn onder andere de Agnietenkapel in Harderwijk, de 

Agnietenkapel in Utrecht en de Mariënburgkapel in Nijmegen (1431) (afb. 31). 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.95 

                                                 
92 Vredenberg 2005, p. 103. 
93 Visser, Rokus, 2006, p. 1. 
94 Vredenberg 2005, p. 107. 
95 www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl 

 
Afb. 31. De Mariënburgkapel in Nijmegen.96 

                                                 
96 www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl  
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Afb. 32. Dichtgemetselde doorgangen onder ontlastingsbogen in de Sint-Catharinakapel 

(links van de steunbeer), grenzend aan de zuidzijde van het onderzochte pand. Ter plaatse 

van de brede ontlastingsboog op de begane grond was tijdens de restauratie van Joseph 

Cuypers in 1911-1913 een uitbouwtje voor de biechtstoel gerealiseerd. Deze doorgang op 

de begane grond zal tijdens de volgende restauratieperiode (1975-1981),97 zijn dichtgezet. 

                                                 
97 www.catharinakapel.nl 

Aanwijzingen voor een datering van de oudste bouwfase in het eerste kwart van de 16e  

eeuw zijn te vinden in het bewaard gebleven onderste deel van de kapconstructie; het 

onderkelderde deel van het pand; het toegepaste metselverband en de toegepaste 

baksteenformaten. Ten eerste wijzen de toegepaste gekraste telmerken in alle 9 gebinten  

op deze datering. In Nederland zijn deze telmerken van het zogenoemde ‘Vlaamse type’98   

in kapconstructies aangetroffen daterend tussen de 14e eeuw en de eerste helft van de  

16e eeuw (zie §4.4.3).  

Ten tweede is het goed mogelijk dat de aanwezige kruisgewelven en achtkantige  

bakstenen zuilen in de kelder uit deze periode stammen. Ten derde past het staand  

verband en kruisverband met klezoren in de koppenlagen op de hoeken van het pand bij  

een datering in het begin van de 16e eeuw. 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.99  

In de kelder dateert de bakstenen keldervloer, die deels is waargenomen onder de huidige  

keldervloer zeer waarschijnlijk eveneens uit het eerste kwart van de 16e eeuw. 

 

Aan de zijde van de kapel was het gebouw niet onderkelderd. Om vast te kunnen stellen of 

dit gedeelte mogelijk een latere uitbreiding van het gebouw betreft is, in overleg, een klein 

kijkgaatje gemaakt in de noordoosthoek van het niet-onderkelderde deel. Hier bevond 

zich onder de 20e eeuwse enkelvoudige balklaag van de begane grondvloer een 

zandpakket met bouwpuin. Op een diepte van ongeveer 50 centimeter beneden het 

huidige straatniveau is onderin het zandpakket leem met een dikte van circa 10 

centimeter aangetroffen (afb. 33). Mogelijk maakt het deel uit van een lemen vloer in dit 

                                                 
98 Janse 2012, p. 34. 
99 Stenvert en Tussenbroek 2009, p. 139. 
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deel van het gebouw. Bij het maken van het kijkgaatje zijn vondsten aangetroffen die bij 

de behandeling van de 18e eeuwse bouwfase worden beschreven. Op afbeelding 33 lijkt 

het muurwerk van de voorgevel, met een koude naad, aan te sluiten op het (deels 

verstoorde) muurtje haaks op de voorgevel dat het onderkelderde deel scheidt van het 

niet onderkelderde deel van het gebouw. Beide zijden zijn echter in dezelfde 

baksteensoort en metselverband gemetseld. De bakstenen hadden afmetingen van 

21/21,5 x 10,5/11 x 4/5 centimeter. De voorgevel is in staand verband gemetseld (zie afb. 

33). Hiervan kon een tienlagenmaat worden bepaald. Deze bedroeg 61,5 centimeter.  

 

Deze tienlagenmaat en baksteenformaten zijn ook vastgesteld bij een bouwhistorisch 

onderzoek aan de Vischmarkt 4 in Harderwijk. Het baksteenformaat van het gebouw aan 

de Vischmarkt 4 bedraagt 21-23 x 9,5-12 x 4,5-5 centimeter en de tienlagenmaat circa 62 

centimeter. Dit pand is gedateerd in de vroege 16e eeuw.100  

 

Uit onderzoek is gebleken dat het baksteenformaat in Harderwijk van 1300 tot 1550 

terugliep van 30 centimeter lengte tot ruim 22 centimeter.101 Dit laatste formaat is 

gemeten ter plaatse van het transept van De Grote Kerk. Aan de zuidzijde van het transept 

bedraagt het baksteenformaat 22 x 10 x 5 centimeter en de tienlagenmaat 69 centimeter. 

De Grote Kerk is in circa 1415 op de plaats van de Mariakapel gebouwd. Het betreft een 

uitbreiding van de Mariakapel.102 In de Sint-Catharinakapel is het baksteenformaat 23/24 x 

12 x 5/5,5 centimeter toegepast. De tienlagenmaat bedraagt 64,5 à 65,5 centimeter. 

Vermoedelijk betreft de Harderwijkse baksteen voor een groot deel geen lokale productie. 

Uit historische bronnen is bekend dat men in Harderwijk hoofdzakelijk baksteen van elders 

betrok. 

                                                 
100 Vriendelijke mededeling Jan van der Hoeve. 
101 Stenvert e.a. 2000, p. 37. 
102 Vredenberg 2005, p. 94. 

 
Afb. 33. Kijkgaatje in de noordoosthoek (aan de zijde van de Academiestraat) van het niet-

onderkelderde deel van het gebouw. 
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In de 15e eeuw bijvoorbeeld uit de omgeving van Hattem en Wilsum aan de IJssel en in de 

16e eeuw ook uit Leiden en in de 17e en 18e eeuw regelmatig uit Harlingen en 

omgeving.103 De gele bakstenen die in het gebouw aan de Academiestraat 14 zijn 

toegepast, danken hun kleur aan de geelbakkende klei die men uit de Hollandse IJssel 

baggerde dan wel de geelbakkende klei die rond Harlingen voorkomt. 104  Waar de 

bakstenen precies vandaan komen is niet nader te bepalen. Doordat al in de 2e helft van 

de 14e eeuw bakstenen van verschillende formaten naast elkaar werden gebruikt is het 

dateren aan de hand van baksteenformaten in Harderwijk problematisch. 105 Bovendien 

vond regelmatig hergebruik van bakstenen plaats.  

 

Aangezien de voorgevel ter plaatse van het niet-onderkelderde deel en het onderkelderde 

deel in dezelfde baksteensoort en in hetzelfde metselverband is gemetseld lijkt het gehele 

gebouw uit dezelfde bouwfase te stammen. Op een tekening, gedateerd 1745, is de 

huidige omvang van het gebouw al weergegeven (zie afb. 34). Deze tekening wordt 

toegeschreven aan A. Rademaker, die echter overleed in 1735. Als A. Rademaker 

inderdaad de maker is van de tekening, zal hij deze in de periode 1721-1735 hebben 

gemaakt.106 De datering 1745 zou dan wijzen op een reproductie.  

Een andere aanwijzing voor de totstandkoming van het huidige bouwvolume in één 

bouwfase vormen de 9 gebinten van de kapconstructie voorzien van gekraste telmerken. 

Op basis van de overeenkomsten in nummering en plaatsing ervan, kan worden 

geconcludeerd dat de kap in één keer is gemaakt. 

 

 

 
                                                 
103 Schabbink 2012, p. 35. 
104 Stenvert en Tussenbroek 2009, p. 93. 
105 Visser, Rokus 2006, p. 6. 
106 Vriendelijke mededeling Tiemen Goossens, werkzaam bij het streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. 
 

Mogelijke verbouwing: 17e eeuw 

Onder de moerbalken zijn meerdere sleutelstukken van het type ‘schuine kant als profiel, 

waarin hol’. Mogelijk wijzen deze op een verbouwing van het pand in de 17e eeuw. Dit 

type sleutelstuk is enkele malen eerder in Harderwijk aangetroffen. Uit het bouwhistorisch 

onderzoek van de gebouwen aan de Grote Poortstraat 33 en Bruggestraat 44 is gebleken 

dat dit type sleutelstuk mogelijk uit de 17e eeuw dateert.107 

Na de grote stadsbrand van 1503 lijken bij de herbouw ‘rijk’ versierde sleutelstukken zoals 

peerkraalsleutelstukken te zijn toegepast. Zo is een peerkraalsleutelstuk in het pand aan 

de Vischmarkt 17 dendrochronologisch gedateerd op 1503.108 

 

 
Afb. 34. Tekening van de kloosterkerk met een deel van het pand aan de Academiestraat 

14 (links op de tekening), gedateerd 1745 en toegeschreven aan Rademaker.109  

                                                 
107 Penders 1996, p. 120. 
108 www.documentatie.org 
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De eenvoudig uitgevoerde sleutelstukken van het type ‘schuine kant als profiel, waarin 

hol’ passen in een werkhypothese van bouwhistoricus Jean Penders.110  Jean Penders 

verondersteld dat het de stad Harderwijk mogelijk niet voor de wind ging in de 17e eeuw. 

In de 17e eeuw werd soms op onverantwoorde wijze ruimte binnen de bestaande casco’s 

gemaakt om meer profijt te trekken uit de huizen dankzij de ruimtewinst. De vragen 

hierbij zijn of er destijds sprake was van een immigratiegolf en of er destijds meer 

opslagcapaciteit nodig was. De eenvoudig uitgevoerde sleutelstukken van het type 

‘schuine kant als profiel, waarin hol’ werden mogelijk toegepast om de kosten te 

besparen. In het onderzochte pand wijst een sleutelstuk, waarin spinthout aanwezig is, er 

bovendien mogelijk op dat gebruik werd gemaakt van tweedegraads bouwmateriaal om 

de bouwkosten laag te houden. Gewoonlijk werd constructiehout met spinthout namelijk 

niet toegepast aangezien in spinthout houtborende insecten kunnen zitten die structurele 

schade kunnen aanrichten. 

 

Van de toegepaste sleutelstukken is het merendeel van het type ‘schuine kant als profiel,  

waarin hol’. Dit type is naast de bovengenoemde gebouwen aan de Grote Poortstraat 33  

en de Bruggestraat 44 (afb. 35) ook aangetroffen in het pand aan de Bruggestraat 48 (afb.  

36).111 

Deze sleutelstukken hebben 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.112  

De vergelijkbare sleutelstukken in de panden aan de Bruggestraat 44113 en 48 hebben aan 

de onderzijde een schubrandje. In het onderzochte pand ontbreekt, op één sleutelstuk na, 

dit randje bij de sleutelstukken van dit type. Het randje aan de onderzijde van het bewuste 

                                                                                                                
109 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer 361. 
110 Vriendelijke mededeling Jean Penders. 
111 Penders 1996, p. 41. 
112 Penders 1996, p. 40. 
113 Penders 1996, p. 51. 

sleutelstuk heeft in plaats van een schubrandje een kartelrandje (zie afb. 99). Er zijn geen 

zaagsporen waargenomen die erop zouden kunnen wijzen dat deze losse sleutelstukken 

oudere sleutelstukken betreffen die zijn aangepast tot de huidige vorm. Deze gedachte 

wordt bovendien versterkt door de 8e moerbalk (gerekend vanaf de rechter zijgevel 

(noordelijke zijgevel)) op de begane grond met een vast sleutelstuk, dat in dezelfde 

eenvoudige vorm is aangehakt. 
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Afb. 35. Sleutelstuk van het type ‘schuine kant als profiel, waarin hol’ in het pand aan de 

Bruggestraat 44.114 

                                                 
114 Penders 1996, p. 51. 

  

 
Afb. 36. Vergelijkbaar sleutelstuk in het pand aan de Bruggestraat 48 te Harderwijk.115 

 

 

                                                 
115 www.documentatie.org 
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Mogelijk dateren de eerder genoemde sporen van een tussenmuur in de kelder eveneens 

uit de 17e eeuw. Deze voormalige tussenmuur heeft de huidige ruime kelder vroeger 

opgedeeld in een tweebeukige kelder van vier kruisgewelven breed en een tweebeukige 

kelder van twee kruisgewelven breed (zie §4.4.1). De kleinste kelder bevond zich aan de 

zijde van het voormalige gasthuis van het klooster (Klooster 17, 17A en 19). In een tekst uit 

1636 (afb. 21) wordt de verhuur van het gasthuis inclusief de kleine kelder onder de 

keuken van de rector beschreven. In §3.2 werd al vermeld dat het onderzochte pand in de 

periode tussen 1603 en 1643 bewoond werd door de rector van het Veluws Gymnasium. 

Mogelijk is de tussenmuur in de kelder in het begin van de 17e eeuw geplaatst om een 

klein deel van de kelder te kunnen verhuren. Vanuit het interieur van de kelder is boven 

de huidige entree in de noordwesthoek van het pand, boven een ouder deurkozijn, een 

ontlastingsboog waargenomen (afb. 37). Het voegwerk van de ontlastingsboog lijkt te 

bestaan uit leem.  

 

Verbouwing tot herenhuis: 1754                                                                                                       

Boven het bovenraam van de deur in de voorgevel staat het jaartal 1754. Aangenomen 

wordt dat in 1754 de rijk gedecoreerde ingangspartij in Lodewijk XIV-stijl met hardstenen 

dubbele bordestrap werd toegevoegd. Ook zouden toen grotere vensters zijn 

aangebracht. Uit de 18e eeuw dateren verder mogelijk de tweepaneels binnendeur met 

brede omlijsting op hardstenen neuten (zie §4.4) en de haardplaats met haardgewelf in 

het midden van de linker strijkbalk, aan de zijde van de kapel (zie §4.3.2). Op de begane 

grond is tenslotte een deel van de symmetrische indeling van de plattegrond uit deze 

bouwfase bewaard gebleven. 

 

 
Afb. 37. Bakstenen van een ontlastingsboog zichtbaar boven een ouder deurkozijn in de 

noordwesthoek van het pand, in de achtergevel. Boven de keldergewelven zijn houten 

vloerdelen zichtbaar, haaks gelegen op de voorgevel. 

 
Zoals eerder vermeld is een klein kijkgaatje gemaakt in de noordoosthoek van het niet-

onderkelderde deel van het pand om te onderzoeken of dit deel later is aangebouwd. Hier 

bevond zich, onder de begane grondvloer, een pakket zand met resten bouwpuin 

bestaande uit fragmenten baksteen, - daklei, een dakpanfragment (holle dakpan), een stuk 

mondgeblazen vensterglas en verder vondsten bestaande uit onder andere 

aardewerkfragmenten en fragmenten van kleipijpen. Deze vondstcategorieën zullen 

onderstaand afzonderlijk worden beschreven. 
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De vondsten die zijn verzameld uit het bovenste deel van het pakket betreffen een 

fragment mondgeblazen vensterglas, een raampen, bolkopspijker (afb. 38) een knikker van 

keramiek en mogelijk een fragment van een griffel. Deze vondsten dateren vermoedelijk 

uit de 19e/begin 20e eeuw. De raampen is, op basis van de uitvoering, gedateerd rond 

1900.116 Mogelijk zijn deze vondsten bij de verbouwing in 1905 onder de begane 

grondvloer terecht gekomen. De raampen en het vensterglas kunnen daarentegen ook bij 

de vervanging van vensters onder de begane grondvloer terecht zijn gekomen. 

 

De, op één na jongste, vondst betreft een pijpenkop uit de periode 1720-1750. De oudste 

vondst betreft een fragment van een steengoed kan uit de periode 1350-1450. Op een 

diepte van ongeveer 50 centimeter beneden het huidige maaiveld werd onderin het 

zandpakket een gedeelte van een lemen vloer aangetroffen met een dikte van circa 10 

centimeter. Waarschijnlijk heeft het niet-onderkelderde deel van oorsprong een lemen 

vloer gehad. Wellicht is dit deel, met de verbouwing tot herenhuis in 1754, opgehoogd 

met als doel om de begane grondvloer op gelijke hoogte te brengen als de begane 

grondvloer boven de kelder.  

 

                                                 
116 Vriendelijke mededeling Johan Langelaar (metaalspecialist). 

  
Afb. 38. Stuk mondgeblazen vensterglas, raampen en bolkopspijker. 
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Fragmenten dakbedekking (afb. 39) 

Er zijn fragmenten van dakleien met nagelgaten gevonden, waaronder twee schubleien. 

Resten mortel op enkele fragmenten wijzen op hergebruik, mogelijk in een vlijlaag of als 

bekleding in een rookkanaal zoals in een voormalig rookkanaal is waargenomen op de 

begane grond (zie §4.3.2 ‘rookkanalen’). Het dakpanfragment is een fragment van een 

dakpan of nok-/hoekkepervorst van het model Oud Holle. Op het fragment zitten resten 

kalkmortel die kunnen duiden op een nokvorst of hoekkepervorst. De gebruikte 

kalkmortelspecie wijst op een datering van vóór circa 1890/1900 aangezien toen langzaam 

het portlandcement in gebruik kwam. Het feit dat de scherf gesmoord is, wijst op een 

datering van ná 1625 aangezien men deze stookmethode voor die tijd nog niet kende. De 

dakpannen voor die tijd waren altijd roodbakkend.117 Bovenstaande zou betekenen dat 

het dakpanfragment dateert uit de periode tussen 1625 tot en met de 19e eeuw. 

 

Knikker van keramiek en fragment van een mogelijke griffel (afb. 40) 

Het mogelijke fragment van een griffel meet 40 x 4,9 x 5,5 millimeter. Twee 

tegenoverliggende zijkanten zijn bewerkt, waarschijnlijk met als doel er een rechthoekige 

griffel van te maken. De kleiknikker heeft een diameter van 14,1 millimeter en is bruin 

geglazuurd.  

Knikkers worden bij archeologisch onderzoek overwegend aangetroffen in nieuwetijdse 

contexten. Gezien de relatief weinige meldingen valt op dat ze een aantal malen tezamen 

voorkomen met griffels en dan blijkt er veelal op het opgravingsterrein een school te 

hebben gestaan. Lei en griffel zijn pas in de 19e eeuw (geleidelijk) vervangen door schrift 

en potlood, hoewel ze op het platteland nog tot ver in de twintigste eeuw in gebruik 

bleven.118 

                                                 
117 Vriendelijke mededeling Huub Mombers (eigenaar dakpannenmuseum te Alem). 
118 Bouma 2013, p. 114 en 115. 

 
Afb. 39. Fragmenten daklei en een fragment van een Oud Holle pan of –vorst119 
(linksonder). 
 

                                                 
119 Vriendelijke mededeling Huub Mombers (eigenaar dakpannenmuseum te Alem). 
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Kleipijp 

Onder de begane grondvloer, in het zuidelijk deel van het pand, is een pijpenkop 

aangetroffen met het merk Atlas (afb. 41). De pijp kan gedateerd worden tussen 1720 en 

1753. De maker is Arie Leendertsz de Visser uit Gouda.120 

 

 
Afb. 40. Knikker van keramiek en mogelijk fragment van een griffel. 
 

Aardewerkfragmenten 

In het ophogingspakket bevonden zich ook fragmenten van een faiencebord uit de tweede 

helft van de 17e eeuw.121 Onderin het zandpakket bevond zich direct boven het mogelijke 

restant van een lemen vloer, een fragment van een steengoed kruik uit Siegburg daterend 

uit de periode tussen 1350 tot circa 1450 (afb. 42).  

 

                                                 
120 Vriendelijke mededeling Jan van Oostveen. 
121 Vriendelijke mededeling Sebastiaan Ostkamp (aardewerkspecialist). 

 
Afb. 41. Pijpenkop, uit de periode 1720-1753, met afbeelding van de Griekse god Atlas die 

het hemelgewelf draagt.  
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Afb. 42. Twee majolica fragmenten van een bord uit de 2e helft van de 17e eeuw122 en een 

fragment van een steengoed kruik (links) daterend uit de periode tussen 1350 en 1450.  

 

Naast bovengenoemde vondsten is nog een beschilderd hoofdje van een beeldje 

gevonden (afb. 43).123 

 

                                                 
122 Vriendelijke mededeling Sebastiaan Ostkamp (aardewerkspecialist). 
123 Het aangetroffen vondstmateriaal is aangemeld bij de regioarcheoloog Maarten Wispelwey. 

     
Afb. 43. Meisjeshoofd (circa 1,5 centimeter groot) met strik, afkomstig van een beeldje. 

 
Aanpassingen aan het pand: tweede helft van de 19e eeuw                                                                                                        

De gemeente Harderwijk kocht het pand en verbouwde het tot meisjesschool voor mulo 

(1869-1899).124 Het linkerdeel, gezien vanaf de Academiestraat, was in gebruik als woning 

voor het onderwijzend- en overig personeel en inwonende kostleerlingen. Het rechterdeel 

van het gebouw was in gebruik als school.125 Uit deze periode dateren de vensters in de 

achtergevel van het rechterdeel. Ter plaatse van de achtergevel in het linkerdeel van het 

gebouw, dat als woning in gebruik was, was waarschijnlijk een spiltrap dat de verdiepingen 

met elkaar verbond. Uit een foto uit 1902 (afb. 64) blijkt dat hier geen vensters in de 

achtergevel aanwezig waren. 

 

De tussenmuur in de kelder en de kelderdeur met betonnen dorpel (zie §4.4) is 

waarschijnlijk in deze periode aangebracht. Mogelijk werd dit gedaan om de kelder in te 

richten tot militaire opslagruimte. 

                                                 
124 Vredenberg 2005, p. 103. 
125 Overveluwsche Weekblad d.d. 19 mei 1923. 
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Verbouwing tot avond-tekenschool: 1905                                                                                                    

De meisjesschool aan de Academiestraat 14 werd in 1905 verbouwd tot avond-

tekenschool met 5 lokalen.126 Hierbij werd een eenlaagse aanbouw aan de achtergevel 

gerealiseerd ten behoeve van een schoollokaal (in 1982 afgebroken).  

In het Overveluwsch Weekblad d.d. 30 augustus 1905 wordt de vertrekkenindeling 

beschreven van Academiestraat 14, n.a.v. de verbouwing tot “avond-teekenschool”.127 

Begane grond: bij binnentreden ruime vestibule, links lokaaltje voor conciërge, rechts 

grote zaal voor tekenonderwijs, links, naast de conciërge, toegang tot ruimte voor 16 

personen, daarachter ruime zaal voor tekenonderwijs, achter vestibule directeurskamer 

en “flinke bibliotheek”, diverse privaten. 

Eerste verdieping: tweede ruim lokaal voor tekenonderwijs, zaaltje voor onderwijs in 

reken -, natuur -, en werktuigkunde + Nederlandse taal, magazijn en een paar kleine 

bergingen.128  

 

Zie afbeelding 44 en 45 voor de bouwtekeningen uit 1911 waarop de indeling van de 

lokalen is weergegeven. In de entreehal is een plafond uit deze bouwfase bewaard 

gebleven. Hier zijn twee moerbalken aan weerszijden van de voordeur van een 

omtimmering voorzien met een kraalprofilering. Deze kraalprofilering is ook aangebracht 

op twee moerbalken op de eerste verdieping ter plaatse van het voormalige lokaal IV. Een 

van deze balken heeft een lange slof aan de onderzijde met een omgekeerd ojief als 

profilering. Dit sleutelstuk en het kraalschrotenplafond met grenenhouten kinderbalken, 

eveneens voorzien van een kraalprofilering, dateert uit deze bouwfase. De twee 

moerbalken in dit lokaal zijn destijds hoger in de gevel opgelegd om hier een ruim lokaal te 

maken.  

                                                 
126 Mogelijk heeft zich een 6e lokaal op de zolderverdieping bevonden. 
127 Het betreft een ingebonden jaargang. Door het inbinden is de tekst van dit krantenbericht deels aan het zicht 
onttrokken. Dhr. T. Goossens werkzaam bij het streekarchivariaat Noordwest-Veluwe heeft de tekst van het 
krantenbericht kunnen herleiden.  
128 Overveluwsch Weekblad d.d. 30 augustus 1905. 

Een deel van de scheidingsmuur van dit lokaal is op de begane grond in de huidige keuken 

bewaard gebleven. Deze is opgebouwd uit gele en roze ijsselsteentjes die aan de onder- 

en bovenzijde van de 7e moerbalk (gerekend vanaf de noordelijke zijgevel (rechter zijgevel) 

zijn gemetseld. Uit deze bouwfase dateert ook een raveling in de 2e moerbalk ten behoeve 

van een rookkanaal. Het balkenplafond op de begane grond en de eerste verdieping waren 

ten tijde van de tekenschool waarschijnlijk olijfgroen geschilderd. Nu is het bruinrood 

geschilderd. Op sommige plaatsen is te zien dat, in de ruimte tussen de moerbalken en de 

plafonddelen, bakstenen op hun kant zijn geplaatst die vervolgens gestuct zijn en 

bruinrood geschilderd. Uit deze bouwfase zijn tevens sporen van tussenwanden 

waargenomen op de begane grond.   

 

Het is aannemelijk dat het voormalige trappenhuis aan de voorgevelzijde, links van de 

ingangspartij, ook uit 1905 dateert. Dit trappenhuis is op onderstaande bouwtekeningen 

uit 1911 zichtbaar. Waarschijnlijk is dit trappenhuis gemaakt ter vervanging van een 

spiltrap aan de achtergevelzijde, in het linkerdeel van het gebouw. Hier waren op een foto 

uit 1902 geen vensters aanwezig in de achtergevel. 

Bij het plaatsen van het trappenhuis aan de voorgevelzijde zullen eerdere gevelopeningen 

op die plaats zijn dichtgemetseld. Dit blijkt uit het inboetwerk op de eerste verdieping in 

de voorgevel, links van de ingangspartij. De afmeting van dit inboetwerk en van ander 

inboetwerk in de voorgevel komt overeen met de afmeting van de vier rechthoekige 

vensters in de zijgevels, ter hoogte van de zolder. Mogelijk hebben deze vier vensters 

voorheen in de voorgevel gezeten. De vensters zijn voorzien van een vierruitsvenster en 

een opgeklampt luik voor het onderste deel. Gezien de bouwsporen, in het 

zolderinterieur, zijn deze vensters later ingebracht.  
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Afb. 44. Bouwtekening begane grond 11 mei 1911, rood (=nieuw te maken) en blauw (=te 

slopen).129 

 

                                                 
129 Nieuw Archief Harderwijk (1814-1943), inv.nr. 4092. 

 
Afb. 45. Bouwtekening eerste verdieping 11 mei 1911, geel (=weg te breken).130 

 

                                                 
130 Nieuw Archief Harderwijk (1814-1943), inv.nr. 4092. 
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Restauratie van de Sint-Catharinakapel en aanpassingen aan het pand aan de 

Academiestraat 14: 1911-1913                                                                                                        

In deze periode heeft  Joseph Th. Cuypers de Catharinakapel gerestaureerd. In de notulen 

van de raad van de gemeente Harderwijk d.d. 29 april 1911131 staat omschreven: 

“Overwegende dat tengevolge dier restauratie slechts een benedenmuur van dat gebouw, 

beneden het platte dak van het aan de kerk belendende schoollokaal, zoveel naar binnen 

zal dienen te worden verplaatst, dat het ingebouwde kerkraam vrij komt;” Verder staat in 

de betreffende notulen als besluit genoemd dat de Catharinakapel in eigendom zal 

worden overgedragen aan het R. K. Kerkbestuur. Met deze aankoop was het kerkbestuur 

verplicht om de op de bouwtekening (afb. 44) aangeduide muurverplaatsing van de 

tekenschool met bijkomende daarmee in verband staande werken voor zijn rekening te 

nemen. Met dit laatste zullen waarschijnlijk de nieuw te maken kastruimte in het 

schoollokaal op de begane grond en de weg te breken tussenwanden op de eerste 

verdieping worden bedoeld (zie afb. 44 en 45). 

 

Tijdens deze restauratie is ook het academiepoortje tussen het onderzochte pand en de 

kapel verwijderd. Dit poortje gaf, gezien het jaartal in het opschrift vanaf 1626, toegang 

tot de bovenverdieping van de kapel ten tijde van het Gymnasium Velavicum en de latere 

Gelderse Academie. Op een bouwtekening uit 1910 staat het academiepoortje tussen het 

onderzochte pand en de kapel nog weergegeven (afb. 46). De doorgang op de eerste 

verdieping is mogelijk tijdens de restauratie van 1911-1913 dichtgemetseld.  

 

                                                 
131 Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. 

 
Afb. 46. Detail van een bouwtekening uit 1910 waarop het academiepoortje tussen het 

onderzochte gebouw aan de Academiestraat 14 en de kapel nog staat weergegeven. Dit 

poortje gaf toegang tot de bovenverdieping van de kapel.132  

                                                 
132 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer BT006479. 
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Aanvankelijk wilde de Katholieke kerk, naast de kapel ook het pand aan de Academiestraat 

14 kopen om deze in te richten als pastorie. Er waren plannen gemaakt voor een sacristie 

en een verbindingsgang tussen het onderzochte pand en de kapel.133 De gemeente wilde 

echter geen afstand doen van de Academiestraat 14.134 In de verkoopovereenkomst135 van 

29 juli 1911 wordt beloofd om de kloosterkerk los te maken van het pand aan de 

Academiestraat 14.  

 

Op de bouwtekening van 1963 is een doorgang op de zuidwesthoek van het pand, aan de 

zijde van de kapel zichtbaar. Deze is mogelijk dichtgemetseld in 1964, getuige de 

aangetroffen krantenfragmenten uit dat jaar onder de begane grondvloer. De rooms- 

katholieke parochie heeft de kapel in 1962 verlaten om haar intrek te nemen in de nieuw 

gebouwde Rooms-Katholieke Kerk aan de Van Maerlantlaan 1 in Harderwijk.136 Het is 

mogelijk dat de Dienst Gemeentewerken de naastgelegen kapel een tijd als opslagruimte 

heeft gebruikt en dat daartoe een doorgang is gecreëerd op de zuidwesthoek van het 

pand aan de Academiestraat 14.   

 

Uit een foto van het kerkinterieur gedateerd in 1913 (afb. 47) en een foto van de doorgang 

tussen het onderzochte pand en de kapel (afb. 48) blijkt dat er tijdens de restauratie van 

1911-1913 een eenlaagse aanbouw aan de noordgevel van de kapel is gerealiseerd. In het 

kerkinterieur is op de plaats van de aanbouw een dubbele deur zichtbaar (afb. 47). Op de 

bouwtekening uit 1911 (afb. 44) is dit uitbouwtje van de biechtstoel nog niet aanwezig, op 

de bouwtekening uit omstreeks 1955 is deze wel zichtbaar (zie bijlage 3). 

 

                                                 
133 Opgestelde begroting van de rijksarchitect d.d. mei 1911 en bouwtekening februari 1911, Streekarchivariaat 
Noordwest-Veluwe. 
134 Vriendelijke mededeling Tiemen Goossens, Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. 
135 Nieuw Archief Harderwijk (NAH), inventarisnummer 2422. 
136 www.catharinakapel.nl 

 
Afb. 47. Interieur van de Rooms-Katholieke Kerk, na ingebruikneming in 1913.137

  

 

 

                                                 
137 Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe, fotonummer 824. 
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Afb. 48. Eenlaags uitbouwtje aan de noordgevel van de kapel ter plaatse van de dubbele 

deuren in het kerkinterieur (afb. 47). Foto uit 1971.138 

 
Restauratie: omstreeks 1963                                                                                       

In het zuidelijk deel van het pand zijn meerdere fragmenten van kranten uit juni 1964  

aangetroffen onder de begane grondvloer (afb. 49). Waarschijnlijk is in dat jaar de 

doorgang in de zuidwesthoek van het pand naar de Catharinakapel dichtgezet en is de 

begane grondvloer in het linkerdeel van het pand op de begane grond vervangen. In deze 

                                                 
138 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer 145.054. 

periode zijn een aantal vensters vervangen. Op de eerste verdieping dateert het houten 

plafond van een overloop uit deze fase. In de kelder dateert de deur van de keldertoegang 

in de achtergevel uit de periode omstreeks 1963.  

 

 
Afb. 49. Eén van de aangetroffen krantenknipsels uit 1964 onder de begane grondvloer in 

het zuidelijk deel van het pand. 

 

Restauratie: omstreeks 1981                                                                                       

Tijdens deze restauratieperiode werd de kap gerestaureerd (afb. 50) en is de eenlaagse 

aanbouw aan de achtergevel (uit 1905)  in 1982139 verwijderd (afb. 51).140 141 Bij de 

restauratie van de kap is enkel het onderste juk van de kap bewaard gebleven. De kap 

                                                 
139 Vriendelijke mededeling Aart Bronkhorst. 
140 Nieuwe Harderwijker Courant d.d. 20 november 1980. 
141 Schilder’s Nieuwsblad d.d. 18 oktober 1982. 
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heeft oorspronkelijk uit twee gestapelde jukken bestaan. De dakpannen zijn vervangen 

door nieuwe blauwgrijze gewone holle pannen (type 1a) met bijpassende vorsten.  

Bij de restauratie zijn de muurplaten en de schoorsteen, vanaf de zoldervloer, gesloopt. 

Verder zijn de rollagen op de topgevels gesloopt en losliggend metselwerk verwijderd bij 

de topgevels. Al het metselwerk aan de topgevels, rollagen, borstwering en schoorsteen is 

in het bestaand verband weer opgemetseld, waarbij hardgrauwe gevelsteen is toegepast. 

Het voegwerk is uitgevoerd zoals het bestaande voegwerk. Voor de kapconstructie is 

gebruik gemaakt van vurenhout. De sporen bij de nokgording zijn verbonden met 

multiplex. Volgens het bestek zouden de gebinten worden behandeld met tanexol. 

Tanexol wordt gebruikt ter bestrijding van insecten en larven in het hout. De zoldervloeren 

zijn vervangen en bij de trapopgang is een portaal gemaakt bestaande uit regels en 

gipsplaten. Op de zolder is tenslotte voor de berging een trapje van twee treden 

gemaakt.142 

 

Op de begane grond en de eerste verdieping zijn de ruimtes opnieuw ingedeeld door 

middel van tussenwanden. Verder zijn voorzetwanden en een verlaagd 

systeemplatenplafond aangebracht. In de entreehal zijn op de vloer kwartsiettegels 

gelegd. 

                                                 
142 Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe, archieftitel: Gemeentebestuur Harderwijk 1961-1985. 

 

 
Afb. 50. Restauratie kap in 1981. Bron: Schilders Nieuwsblad d.d. 9 april 1981. 
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4. Bouwhistorische beschrijving 

4.1 Inleiding 

Bij de beschrijving is gekozen voor het gebruik van de termen links en rechts vanuit het 

gezichtspunt ‘staande voor de betreffende gevel’, af en toe verduidelijkt met de 

windrichtingen, waarbij de voorgevel de oostzijde betreft. 

 

4.2 Exterieur 

4.2.1 Bouwmassa 

Het pand heeft een min of meer rechthoekige plattegrond. De voorgevel heeft een lengte 

van circa 26,30, terwijl de achtergevel circa 25,60 meter lang is. Vanaf de voorgevel gezien 

lopen de zijgevels schuin naar binnen toe, wat verklaart dat de achtergevel minder lang is 

dan de voorgevel. De noordelijke zijgevel heeft een lengte van ongeveer 6,80 meter, de 

zuidelijke zijgevel is circa 6,70 meter lang. Het eenbeukige gebouw is opgebouwd uit twee 

bouwlagen met een zadeldak evenwijdig aan de Academiestraat.  

 

4.2.2 Gevels 

 

Voorgevel (oostgevel)  

De voorgevel is twee bouwlagen hoog (afb. 52). Bovenaan de gevel bevindt zich een 

overhoekse muizetand. Klossen in deze laag ondersteunen de bovenliggende 

geprofileerde bakgoot. In de gevel zijn schootankers zichtbaar waarmee de balklagen op 

de begane grond en 1e verdieping verankerd zijn aan de gevel.  

 

Min of meer in het midden van de gevel is een ingangspartij in Lodewijk XIV-stijl. De 

ingangspartij heeft een deuromlijsting met pilasters, een bovenlicht met sierroeden en 

hoofdgestel. Boven de toegang is het jaartal 1754 in Romeinse cijfers geschilderd. 

Hierboven is een vierruitsvenster. Gezien het jaartal 1754 is het pand mogelijk in dat jaar 

verbouwd waarbij het zijn ingangspartij kreeg aan de zijde van de Academiestraat. Voor de 

ingangspartij is een dubbele, hardstenen bordestrap met balusterhek. De hoogte van deze 

bordestrap bedraagt ongeveer 80 centimeter (gemeten vanaf het huidige straatniveau). 

Aan de hoogte van de onderste treden te zien, is de Academiestraat opgehoogd. Het 

stootbord van de onderste trede bevindt zich praktisch geheel onder het loopniveau van 

de huidige bestrating (afb. 52). Waarschijnlijk is de huidige bestrating over de oude 

bestrating heen gelegd. Het is mogelijk dat de voorgevel in de 18e eeuw voorzien was van 

een hardstenen plint. 

 

Links van de ingangspartij is een verticale geleding zichtbaar die gevormd wordt door drie 

doorlopende vensterassen van de begane grond naar de eerste verdieping. Aan de 

rechterzijde is geen verticale geleding zichtbaar (afb. 52). 

 

  

Afb. 51. Schilder’s Nieuwsblad d.d. 18 oktober 1982. 
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Afb. 52. Foto links:  linkerdeel van het pand met drie vensterassen. Met op de achtergrond de Sint-Catharinakapel uit 1502. Foto midden:  ingangspartij in Lodewijk XIV-stijl met hardstenen 

dubbele bordestrap. De lichte verkleuring aan weerszijden van de ingang is waarschijnlijk het gevolg van hersteld voegwerk. Foto rechts: rechterdeel van het pand met dichtgemetselde 

vensters. 
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Metselwerk 

De gevel is opgetrokken in handgevormde oranjerode bakstenen. Op de bakstenen zijn 

resten van pleisterwerk zichtbaar. Uit een afbeelding uit omstreeks 1940 (afb. 55) blijkt dat 

de voorgevel destijds gepleisterd was. In het interieur kon aan de binnenzijde van de 

gevels worden vastgesteld dat bij het voegen schelpkalkspecie is toegepast en op sommige 

plaatsen een leemachtige specie.  

De bakstenen hebben afmetingen van 20,5/21/21,5 x 10/10,5 x 4/4,5. De tienlagenmaat 

bedraagt circa 61,5 centimeter. 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 het pand.  

 

Op zowel de linker- als de rechterhoek van de gevel zijn klezoren in de koppenlagen  

aanwezig. Deze bevinden zich zowel op de begane grond als op de 1e verdieping, alhoewel  

ze op de 1e verdieping maar op enkele plaatsen te zien zijn. Er is zowel in staand verband  

als in kruisverband gemetseld, waarbij op veel plaatsen het metselwerk slordig is  

uitgevoerd.  

 

Gezien de genoemde metselverbanden en de toegepaste baksteenformaten kan  

geconcludeerd worden dat nog metselwerk uit het eerste kwart van de 16e eeuw aanwezig  

is.  Staand verband, waarbij een duidelijke afwisseling van koppen- en strekkenlagen is en  

de strekken recht boven elkaar liggen, werd toegepast vanaf circa 1325 tot in de 16e eeuw.  

Om de stootvoegen te laten verspringen werden klezoren in de koppenlagen toegepast. In  

het begin van de 16e eeuw ontstond het kruisverband, waarin de afwisseling van koppen-  

en strekkenlagen bleef behouden maar de strekken in de strekkenlagen ten opzichte van  

elkaar een halve steen verspringen.143  

 

Vensters 

Aan de basis van de gevel bevinden zich drie rechthoekige keldervensters aan de 

rechterzijde van de ingangspartij en één aan de linkerzijde. De vensters zijn dichtgezet met 

opgeklampte luiken. Gezien de smallere ontlastingsboog hebben hier oorspronkelijk 

kleinere kelderlichten gezeten. Naast het middelste venster, aan de rechterzijde van de 

gevel, is een halve gemetselde boog zichtbaar waarbij de stenen zijn uitgeslepen tot een 

soort sponning (afb. 53). De interpretatie hiervan is niet duidelijk.  

Zowel op de begane grond als op de eerste verdieping zijn schuifvensters aanwezig 

waarvan sommige, in het kader van onderhoud, gedeeltelijk of geheel zijn vervangen. 

Tevens zijn sporen van dichtgemetselde vensters in de voorgevel aanwezig. 

Onderstaand worden de vensters en dichtgezette vensters in de gevel beschreven waarbij 

een onderverdeling is gemaakt in het gedeelte aan de linker- en rechterzijde van de 

ingangspartij. 

 

Linkerdeel van de gevel 

In het linkerdeel van de gevel zijn drie vensterassen (afb. 52). Boven elk schuifvenster is 

een ontlastingsboog dat een stuk smaller is dan de vensters. Dit wijst er op dat hier 

waarschijnlijk eerder smallere vensters hebben gezeten. De vensters hebben grijs 

geschilderde geprofileerde houten dorpels. Met uitzondering van het tweede venster van 

links op de begane grond, hebben alle vensters zowel schuivende bovenramen als 

schuivende onderramen. 

 

Op de begane grond zijn de drie vensters vervangen. De boven- en onderramen zijn even 

hoog met een verdeling (br x h) (3 x 2) + (3 x 2). Aan de rechterzijde van het linker venster 

                                                 
143 Stenvert en Tussenbroek 2009, p. 139. 
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is inboetwerk zichtbaar (afb. 54). Hier heeft omstreeks 1940 een deur met bovenlicht 

gezeten tot omstreeks 1963. Deze deur staat afgebeeld op een ansichtkaart (afb. 55). 

Volgens een bouwtekening uit omstreeks 1955 (zie bijlage 3) was voor de deur een 

trapopgang. Deze aparte voordeur was aangebracht ten behoeve van de Sociale Dienst die 

hier gevestigd was. Met het vertrek van de Sociale Dienst in 1963 is mogelijk de voordeur 

vervangen voor een schuifvenster. De twee andere vensters op de begane grond zijn 

wellicht eveneens kort na 1963 vervangen. 

Volgens de bouwtekening uit 1963 lag destijds de begane grondvloer in het linkerdeel van 

het pand lager dan de begane grondvloer in het rechterdeel van het pand (zie §4.3.2). Dit 

hoogteverschil is ook op te maken aan de hand van twee foto’s uit omstreeks 1940 (afb. 56 

en 57). Op afbeelding 57 is dit hoogteverschil op te maken uit het verschil in hoogte van de 

raamdorpels in het linker- en rechterdeel van het pand. Waarschijnlijk zijn kort na 1963 de 

vensters op de begane grond gelijk getrokken. 

 

Op de eerste verdieping zijn kleinere vensters waarbij de boven- en onderramen even 

groot zijn. Zij hebben een verdeling (br x h) (5 x 3) + (5 x 3).  De kozijnen hebben een 

kraalprofilering en in de ramen zitten diverse getrokken glasruiten. Mogelijk dateren deze 

vensters nog uit de tijd dat het gebouw werd verbouwd tot herenhuis in 1754.  

Het metselwerk van de ontlastingsbogen op de 1e verdieping wijkt af van die op de begane 

grond.  

 

Het venster op de eerste verdieping boven de ingangspartij heeft een links binnendraaiend 

raam met verdeling (br x h) (4 x 5). 

 
Afb. 53. Half gemetselde boog naast kelderlicht, waarbij de bakstenen zijn uitgeslepen tot 

een soort sponning. 
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Afb. 54. Inboetwerk aan de rechterzijde van het venster, links van de rode lijn. Hier heeft in 

de jaren ’40 (afb. 55) tot omstreeks 1963 een deur gezeten met aan de voorzijde een kleine 

trapopgang (zie bouwtekening omstreeks 1955, bijlage 3). 

 
Afb. 55. Deur met bovenlicht op de linkerhoek van de gepleisterde voorgevel omstreeks 

1940.144 

                                                 
144 Collectiegelderland.nl, objectnummer 0206-P-01186. 
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Afb. 56. Foto uit omstreeks 1940 van de gepleisterde voorgevel.145 In het linkerdeel van het 

pand zijn de vensters op de begane grond lager in de gevel ingebracht dan de vensters aan 

de rechterzijde van de ingangspartij. Van deze laatste is een klein stukje zichtbaar rechts op 

de foto. Omstreeks 1963 zijn de vensters op de begane grond vervangen door grotere 

schuifvenster. 

                                                 
145 Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe, fotonummer 835. 

 
Afb. 57. Foto uit 1936 waarbij aan de hand van het verschil in hoogte van de raamdorpels 

in het linker- en rechterdeel van de voorgevel is op te maken dat de begane grondvloer in 

het linkerdeel lager zal zijn geweest.146 Dit hoogteverschil is ook zichtbaar op de 

bouwtekening uit 1963 (bijlage 4).  

                                                 
146 Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe, fotonummer 806. 



53 
 

Drs. Rachel Halverstad | Opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg | 
Docent: Dr. Ing. Ronald Stenvert  | Hogeschool Utrecht | 2014, werkstuk 4 

Op de bouwtekeningen uit 1911 en 1963 (bijlage 2 en 4) zijn geen vensters aangegeven op 

de plaats direct links van de hoofdentree. Hier bevond zich destijds het trappenhuis aan de 

binnenzijde van de voorgevel. In het metselwerk is op de eerste verdieping inboetwerk 

zichtbaar waaruit blijkt dat hier eerder wel een vensteropening heeft gezeten (zie afb. 58). 

Mogelijk heeft zich voorheen aan de linkerachterzijde van het pand een (spil)trap 

bevonden. Op een foto uit 1902 (afb. 64) is te zien dat op deze plaats in de achtergevel, 

vensters ontbreken. De locatie van de trap zou dan verplaatst kunnen zijn naar de 

voorgevelzijde tijdens de verbouwing tot tekenschool in 1905. Wellicht zijn destijds de 

aanwezige gevelopeningen, naast de hoofdingang in de voorgevel, dichtgemetseld voor de 

aanleg van het trappenhuis op deze plaats. Het inboetwerk aan de linkerzijde van de 

ingangspartij, is ongeveer 30 baksteenlagen hoog, dit komt overeen met het dichtgezette 

venster aan de rechterzijde van de ingangspartij op de eerste verdieping dat 28 

baksteenlagen hoog is (zie beschrijving ‘rechterdeel van de gevel’). De later ingebrachte 

rechthoekige vensters in de zijgevels op de zolderverdieping hebben mogelijk voorheen in 

de voorgevel gezeten (zie beschrijving ‘zijgevels’). Het formaat van deze vensters (75 x 175 

centimeter) komt overeen met de afmetingen van het inboetwerk en het dichtgezette 

venster aan beide zijden van de ingangspartij op de eerste verdieping.  

 

Rechterdeel van de gevel 

In het rechterdeel van de gevel zijn op de begane grond twee vensters en op de 1e 

verdieping drie vensters. De vensters zijn net als in het linkerdeel van de gevel breder dan 

de bovenliggende ontlastingsbogen. Waarschijnlijk hebben ook hier smallere vensters in de 

gevel gezeten.  

 

 
Afb. 58. Inboetwerk op de eerste verdieping aan de linkerzijde van de ingangspartij. 
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Op de begane grond zijn de onder- en bovenramen even groot en hebben net als de 

vensters in het linkerdeel van de gevel de verdeling (br x h) (3 x 2) + (3 x 2). In de penanten 

zitten dichtgemetselde kleine enkelvoudige vensters die aan de bovenzijde voorzien zijn 

van een segmentboog. Bij het dichtmetselen lijkt dezelfde baksteensoort te zijn toegepast 

als het bestaande werk. Vanuit het interieur was aan de binnenzijde van de voorgevel een 

dichtgezet rechthoekig venster zichtbaar ter plaatse van het, middelste dichtgemetselde 

enkelvoudige, venster (afb. 59). Gezien de afmeting is het waarschijnlijk dat op deze plek 

eenzelfde rechthoekig schuifvenster als op de eerste verdieping heeft gezeten. Het 

dichtgezette rechthoekige venster op de plaats van het dichtgemetselde enkelvoudige 

venster in de buitengevel lijkt erop te duiden dat de drie enkelvoudige vensters, 

schijnvensters betreffen. Mogelijk heeft men deze schijnvensters aangebracht om het 

jongere inboetwerk aan het oog te onttrekken.  

Het ontbreken van vensteropeningen op de begane grond aan de straatzijde 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 zaal 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. Deze zaal heeft waarschijnlijk als 

eetzaal voor de zusters gediend.147  

 

                                                 
147 Stenvert, Hermans en Groothedde 1993, p. 31 en 32. 

 
Afb. 59. Dichtgezet venster (rechts) naast het bestaande venster. Foto genomen vanuit het 

interieur, gezien richting het oosten. In de voorgevel bevindt zich op de plaats van het 

dichtgezette rechthoekige venster een dichtgemetseld enkelvoudig venster met 

segmentboog. Mogelijk is deze ingebracht om het inboetwerk te maskeren. 

 

Ter plaatse van het rechter schuifvenster is aan de rechterzijde inboetwerk zichtbaar, 

waarin harder gebakken bakstenen zijn toegepast met een donkerder kleur dan het 

bestaande werk (afb. 60). Het baksteenformaat is gelijk aan dat van het bestaande werk. 

Op de bouwtekening uit 1911 (bijlage 2) is te zien dat hier een venster heeft gezeten. Op 

de bouwtekening uit 1963 (bijlage 4) is verder uit de hoek een breder venster aangegeven. 

Het inboetwerk is net als de vensters op de eerste verdieping circa 35 baksteenlagen hoog. 

Samen met het bovengenoemde dichtgezette venster, zichtbaar op afbeelding 59, lijkt het 
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erop te wijzen dat in ieder geval tot 1911 op de begane grond dezelfde vensters als op de 

eerste verdieping hebben gezeten. Waarschijnlijk zijn de huidige vensters op de begane 

grond net als de vensters op de begane grond, in het linkerdeel van de voorgevel, in 1963 

of kort daarna ingebracht. 

 

Op de 1e verdieping hebben de twee linker vensters een ruitverdeling van (4 x 3) + (4 x 3) 

en het rechter venster, nabij de hoek, een verdeling (5 x 3) + (5 x 3). De kozijnen van deze 

vensters hebben net als de vensters in het linkerdeel op de 1e verdieping een 

kraalprofilering. Het middelste venster heeft een schuivend onderraam, terwijl de twee 

andere vensters zowel een schuivend boven- als schuivend onderraam hebben. Mogelijk 

hebben deze vensters evenals de vensters op de eerste verdieping in het linkerdeel van de 

voorgevel hun oorsprong in 1754. 

Direct rechts naast het venster boven de ingangspartij is een dichtgemetseld, rechthoekig 

venster van circa 75 x 175 centimeter (afb. 61). De opening van het voormalige venster is 

dichtgemetseld in staand verband met klezoren in de koppenlagen aan beide zijkanten. 

Aan de onderzijde is een bakstenen dorpel zichtbaar.  

 

Naast het dichtgemetselde rechthoekige venster is eveneens inboetwerk waarneembaar.  

Aan de rechterzijde van het inboetwerk is een verticale gleuf gehakt (afb. 61 en 62). De 

betekenis hiervan is onduidelijk. Gezien de hoogte kan hier oorspronkelijk eveneens een 

venster van 175 centimeter hoog hebben gezeten.  

Op de begane grond is eveneens een sleuf gehakt (afb. 62). Hier is een opening 

aangebracht tot een hoogte van 6 baksteenlagen. Deze openingsgleuf heeft mogelijk 

dienst gedaan als brievenbus.  

 

 
Afb. 60. Inboetwerk nabij de rechterhoek van het pand op de begane grond. Mogelijk heeft 

hier voorheen een zelfde venster als op de eerste verdieping gezeten. 
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Afb. 61. Dichtgemetseld rechthoekig venster met bakstenen dorpel, rechts van de 

ingangspartij op de eerste verdieping. Rechts hiervan is inboetwerk zichtbaar (rood 

omlijnd). Gezien de hoogte van het inboetwerk heeft hier voorheen mogelijk een venster 

van 175 centimeter hoog gezeten.  

 

 
Afb. 62. Sleuf in het metselwerk op de 1e verdieping en opening in het metselwerk op de 

begane grond. 
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Achtergevel (westgevel) 

 
Afb. 63. De achtergevel van het pand aan de Academiestraat 14 gezien vanaf het 

Kloosterplein, richting het oosten. Aan de linker- en rechterzijde van het pand is de 

Academiestraat bereikbaar via een steegje. Links op de foto is een deel van het gebouw 

aan Klooster 19 te zien en rechts een klein stukje van de Sint-Catharinakapel. 

 

De achtergevel is symmetrisch uitgevoerd (afb. 63). De gevel is twee bouwlagen hoog, tien 

venster-assen breed en heeft een geprofileerde, opliggende bakgoot. De vensters 

betreffen schuifvensters. De grijs geschilderde stenen vensterdorpels hebben een recht 

profiel. Op de begane grond zijn de boven- en onderramen even hoog met verdeling (br x 

h) (3 x 2) + (3 x 2). De eerste verdieping heeft schuifvensters met verdeling (4 x 3) + (4 x 1). 

Op afbeelding 64 uit 1902 is te zien dat de achtergevel in die tijd al was gepleisterd. Het 

bepleisteren van bakstenen muren is kenmerkend voor het neoclassicisme.148 Mogelijk is 

de gevel ook bepleisterd om de oudere bouwsporen in de gevel aan het oog te onttrekken.  

 

De achtergevel (afb. 63) heeft een antracietgrijs geschilderde plint die aan de linkerzijde 

van de gevel de afrit naar de keldertoegang volgt en aan de rechterzijde de lijn van de 

hellingbaan. Deze hellingbaan geeft toegang tot een enkele vierruits deur met een houten 

borstwering en een zesruits bovenraam in de zesde vensteras (van links gerekend). Op de 

bouwtekening uit 1911 (bijlage 2) is deze doorgang al aanwezig.  

Deze deur wordt tegenwoordig als hoofdingang gebruikt in plaats van de toegang met 

bordestrap, in de voorgevel, aan de Academiestraat. De hellingbaan is omstreeks 1982 

aangelegd, nadat de eenlaagse aanbouw uit 1905 was verwijderd (zie §3.3). 

 

De afrit naar de keldertoegang op de linkerhoek van de achtergevel is omstreeks 1963 

aangelegd. Op de bouwtekening uit 1963 (bijlage 4) staat deze beschreven als een afrit 

naar een rijwielberging. Op een foto uit circa 1960 is op deze hoek geen toegang naar de 

kelder, destijds zat daar een kelderraam (afb. 65).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
148 Blijdenstijn en Stenvert 2000, p. 75. 
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Afb. 64. Ansichtkaart uit 1902 waarop de achterzijde van het onderzochte pand zichtbaar is 

(gezien richting het oosten). Aan de rechterzijde van het pand is een eenlaagse aanbouw 

met lessenaarsdak zichtbaar. Verder een tuinkoepel met links daarvan een stadspomp met 

afdakje. Aan de zijde van de Sint-Catharinakapel (rechts op de foto)  is nog een bakstenen 

bijgebouw met rookkanaal zichtbaar dat mogelijk in verband kan worden gebracht met de 

functie van de kapel als garnizoensbakkerij in de periode 1867-1907.149  

                                                 
149 Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe, fotonummer 818. 

 
Afb. 65. Ansichtkaart uit omstreeks 1960 waarbij op de linkerhoek van de achtergevel geen 

keldertoegang zichtbaar is maar een kelderraam.150  

 

In de periode daarvóór heeft op deze plek, op de linkerhoek van de achtergevel, een 

toegangsdeur gezeten. Dit is zichtbaar op een foto uit 1950 (afb. 66).  

                                                 
150 Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe, fotonummer 821. 
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Afb. 66. Detail van een foto uit 1950 van de achtergevel waarop een keldertoegang op de 

linkerhoek zichtbaar is.151  

 

Vensters 

Op de foto uit 1902 en een foto uit 1915 (afb. 67) zijn op de begane grond aan de 

linkerzijde twee vensters zichtbaar met een kleinere ruitindeling. Op de foto uit 1950 (afb. 

66) is te zien dat deze zijn vervangen door ramen met een drie-ruitsindeling. In de huidige 

achtergevel is zichtbaar dat deze twee vensters circa 10 centimeter korter zijn dan de 

overige vensters op de begane grond.  

                                                 
151 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer 42159. 

 
Afb. 67. Foto gemaakt op 26 augustus 1915 van het politiepersoneel en  ambtenarenkorps 

ter ere van het jubileum van burgemeester Kempers. Rechts op de foto is een deel van de 

achtergevel van het onderzochte pand zichtbaar. De twee linker vensters hebben een 

kleinere ruitindeling dan tegenwoordig. Het linker venster op de begane grond lijkt vijf of 

zes ruiten breed.152 

 

Met het aanbrengen van de eenlaagse aanbouw bij de verbouwing tot tekenschool in 

1905, is het vijfde venster van links (nog zichtbaar op de foto uit 1902) dichtgezet. Hier 

bevond zich een lagere aanbouw met trap-entree (zie bouwtekening 1911, bijlage 2 en afb. 

70 uit 1957). Op de bouwtekening uit 1963 is deze lagere aanbouw, aan de linkerzijde van 

de eenlaagse aanbouw, verwijderd en het vijfde venster op deze plaats weer ingebracht. 

De vensters aan de rechterzijde van de deur dateren van kort na 1982. Tot die tijd bevond 

zich hier de eenlaagse aanbouw uit 1905, die in 1982 werd verwijderd.  

 

                                                 
152 Hilckmann en van Dam 1985. 
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Op de afbeelding van de achtergevel uit 1902 (afb. 64) zijn op de eerste verdieping enkel 

de vensters van de derde tot en met de vijfde vensteras zichtbaar. Deze staan ook 

weergegeven op de bouwtekening uit 1911 (bijlage 2). Boven de eenlaagse aanbouw is op 

deze tekening een kleine raamopening aanwezig.  

De reden waarom in 1902 enkel in het linkerdeel van de achtergevel vensters aanwezig 

zijn, kan verklaard worden door het feit dat dit deel van het pand destijds voor het 

onderwijs van de meisjesschool diende. Het onderwijzend personeel woonde destijds in 

het andere deel van het pand. Op de plaats van het blinde, rechterdeel van de achtergevel 

heeft in het interieur mogelijk de (spil)trap naar de eerste verdieping en zolder gezeten. 

 

Mogelijk hebben oorspronkelijk over de gehele lengte van het gebouw, op de begane 

grond en eerste verdieping, meerdere kruisvensters gezeten aan de zijde van het 

kloosterhof, zoals op een afbeelding van het Mariënburgklooster in Nijmegen is te zien 

(afb. 31).  

 

Tijdens de verbouwing in 1754 zijn de kruisvensters mogelijk verbouwd tot schuifvensters.  

In de kozijnstijlen van het derde venster van links is een ‘stopstuk’ zichtbaar (afb. 68). Dit 

betekent dat de wisseldorpel van het schuifraam lager heeft gelegen. Stopstukken zijn op 

maat gemaakte houten passtroken, aangebracht in de dagkant van een kozijn. Ze vullen de 

ontstane sleuven bij de wijziging van de vensterindeling. In dit geval waren de, door het 

kleiner gemaakte bovenraam, ontstane sleuven dichtgezet met stopstukken. Een andere 

mogelijkheid was om het bovenraam evenals het onderraam uit te voeren als schuifraam. 

Op de eerste verdieping hebben meerdere vensters zowel schuivende boven- als 

onderramen. 

 
Afb. 68. Stopstuk (rood omkaderd) in de kozijnstijl van het derde venster van links op de 

eerste verdieping. Aan de onderzijde van het stopstuk is te zien dat het stuk is aangelast. De 

las is aan de onderzijde met rood geaccentueerd. 
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Afb. 69. Stopstuk (rood omkaderd) in één van de kozijnstijlen op de eerste verdieping in de 

achtergevel. 

 

Op de foto uit 1950 (afb. 66) zijn de twee linker ramen op de eerste verdieping nog niet 

aanwezig, op de foto uit omstreeks 1960 (afb. 65) daarentegen wel. Volgens de 

bouwtekening uit 1963 (bijlage 4) waren er in 1963 tien vensters op de bovenverdieping. 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de eerste twee vensters en de vijf vensters aan de 

rechterzijde dateren van omstreeks 1960.  

 
Afb. 70. Foto uit mei 1957, genomen vanaf het Kloosterplein, vlak voor de sloop van het 
houten gebouw op het plein.153 154 
 
Muurankers 

 In de gevel zijn grote en minder grote schootankers en restanten van schootankers 

zichtbaar van de balklagen op de begane grond en de eerste verdieping. In het interieur is 

vastgesteld dat meerdere ankers waarmee de moerbalken met de gevels verankerd zijn, 

zijn vervangen. Bij twee moerbalken is waargenomen dat de ankers aan de zuidzijde van de 

balken waren bevestigd. Met een restauratie, waarschijnlijk omstreeks 1963, zijn deze 

balken opnieuw verankerd in de gevel waarbij de ankers aan de noordzijde van de balken 

zijn aangebracht. In de buitengevels is te zien dat deze vervangen ankers de grotere ankers 

zijn.  

                                                 
153 Parochiearchief, Sint Catharinakerk. 
154 Het, in het voorjaar van 1957 afgebroken, houten gebouw op het Kloosterplein had als adres Klooster 3. Op 23 
november 1942 werd het officieel geopend onder de naam Centrale Keuken. Aanleiding hiervoor was de 
toenemende voedselschaarste. Later werd het in gebruik genomen door Instrumenten- en Apparatenfabriek Tri-
Ergon. Op 1 juni 1957 is het Klooster officieel ingewijd als marktterrein. Vriendelijke mededeling Tiemen Goossens. 
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Afb. 71.  Muurankers (rode pijlen) ter plaatse van de twee rechter moerbalken op de eerste 

verdieping op een detail van een ansichtkaart uit 1902 (afb. 64).155 Deze balken zijn met de 

verbouwing van 1905 hoger in het muurwerk opgelegd.  

 

Opvallend is het ontbreken van muurankers ter plaatse van de twee rechter moerbalken 

op de eerste verdieping. Op een detail van de ansichtkaart uit 1902 zijn de muurankers van 

                                                 
155 Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe, fotonummer 818. 

deze balken zichtbaar (afb. 71). In het interieur is vastgesteld dat het plafond op de eerste 

verdieping in dit deel van het pand is verhoogd. Aangezien de balken op de foto uit 1902 

nog op hun oude positie waren verankerd in de gevel zal het verhogen van het plafond op 

de eerste verdieping na 1902 zijn uitgevoerd. Waarschijnlijk is dit gebeurt tijdens de 

verbouwing van 1905 toen op de eerste verdieping in dit deel van het pand een ruim lokaal 

werd gecreëerd (lokaal IV op afb. 45). 

 

Bebouwing aan de achterzijde  

Op de ansichtkaart uit 1902 (afb. 64) is een eenlaagse aanbouw met een lessenaarsdak, 

gedekt met pannen, zichtbaar aan de rechterzijde van de achtergevel. Ten tijde van de 

meisjesschool was deze helft van het pand het woongedeelte voor het personeel. 

 

Op de kadastrale kaart uit 1832 is op perceelnummer 985 (Academiestraat 14), aan de 

achterzijde een ronde uitstulping en een uitbouw te zien aan de kant van de Sint-

Catharinakapel (afb. 72). Op de ansichtkaart uit 1902 (afb. 64) is te zien dat de ronde 

uitstulping aan de achterzijde een tuinkoepel betreft binnen een ommuurde tuin.  

Rijke inwoners van Harderwijk hadden vroeger tuinen en tuinkoepels. Op mooie dagen 

verbleef men in de tuinkoepels en werden daar gasten ontvangen. Aan de Frisialaan 11 in 

Harderwijk is nog een bewaard gebleven tuinkoepel.156 De, op de ansichtkaart afgebeelde, 

bakstenen tuinkoepel aan de achterzijde van de Academiestraat 14 heeft twee 

verdiepingen. Op de bovenverdieping zijn schuifvensters zichtbaar en op de begane grond 

persiennes. Op de nok is een kleine gemetselde schoorsteen. De tuinkoepel vertoont 

gelijkenis met de, weliswaar in 1972 ingrijpend gerestaureerde, koepel aan de Frisialaan 11 

te Harderwijk. Deze koepel is gedateerd eind 18e eeuw. Mogelijk stamde de tuinkoepel van 

het pand aan de Academiestraat 14 eveneens uit deze tijd. Aangezien een dergelijke 

koepel geassocieerd wordt met rijkdom is het niet aannemelijk dat een predikant of een 

                                                 
156 Vredenberg 2005, p. 125. 
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professor deze koepel zal hebben laten bouwen. Eerder kan gedacht worden aan het 

echtpaar Elsevier. Mr. Isaac Johannes Elsevier zat in het stadsbestuur en had het pand van 

1792 tot 1801 in eigendom. 

 

 
Afb. 72. Het pand aan de Academiestraat 14 (aangeduid met een rode pijl) op een detail 

van de kadastrale kaart van Harderwijk uit 1832.157 De Academiestraat werd destijds 

Academie- of Zusteren Straatje genoemd. Volgens de oorspronkelijke aanwijzende tafel 

(OAT), een register met perceelinformatie, is het perceel 985 in 1832 omschreven als huis 

en erf in eigendom van predikant Gijsbert Lammers.158  

 

                                                 
157 Mulder, Kooiman en van Valderen 2004. 
158 www.watwaswaar.nl 

Uit afbeelding 64 is verder op te maken dat, in 1902, de uitbouw aan de rechterzijde van 

de achtergevel bestond uit de eerder genoemde eenlaagse aanbouw met lessenaarsdak en 

een bakstenen bijgebouw met een rookkanaal. Mogelijk kan dit gebouwtje in verband 

worden gebracht met de functie van de kapel als garnizoensbakkerij in de periode 1867-

1907 (zie bijschrift afb. 64). Zeer waarschijnlijk zijn de tuinkoepel, aanbouw met 

lessenaarsdak en het bijgebouw in 1905 verwijderd. Zoals eerder vermeld werd bij de 

verbouwing van de meisjesschool tot tekenschool in 1905 op deze locatie een eenlaagse 

aanbouw gerealiseerd.   

 

Rechter zijgevel (noordgevel) 

 
Afb. 73. Rechter zijgevel aan het steegje dat toegang geeft tot het Kloosterplein. Foto 

gezien richting het zuidwesten. 
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 De rechter zijgevel betreft een topgevel waarvan de beide schouders zijn afgedekt met 

een ezelsrug. Op de begane grond is de gevel wit bepleisterd. In het midden is het spoor 

van een uitwendig rookkanaal zichtbaar dat uitmondt onder de huidige schoorsteen (afb. 

74). In het interieur is aan deze zijde een raveling van een rookkanaal waargenomen. 

Tegenwoordig bevindt het rookkanaal zich aan de binnenzijde van de gevel. Dit rookkanaal 

is omstreeks 1981 gerestaureerd. 

 

 
Afb. 74. Rechter zijgevel (noord). Op de begane grond is de gevel bepleisterd. In het midden 

is een spoor zichtbaar van een uitgemetseld rookkanaal. Foto gezien richting het zuiden. 

 

Op een foto uit 1925 (afb. 75) is te zien dat op de rechterhoek van het gebouw een 

hoekblokomlijsting is geïmiteerd. Op de foto uit 1925 is een bestrating met veldkeien 

zichtbaar in de Academiestraat. Het stootbord van de onderste traptrede bevond zich 

destijds boven het straatniveau (zie afb. 75) terwijl deze zich tegenwoordig praktisch 

geheel onder het loopniveau van de huidige bestrating bevindt (afb. 73). Het is mogelijk 

dat de huidige bestrating over de oude bestrating, met veldkeien, heen is gelegd. 

 

 
Afb. 75. Foto uit 1925, gezien richting het zuiden. Op de hoek van het pand is met 

bepleistering een hoekblokomlijsting geïmiteerd.159 

                                                 
159 Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. 
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Vensters 

Ter hoogte van de 1e verdieping is aan de linkerzijde een kloostervenster zichtbaar. 

Mogelijk heeft ook aan de rechterzijde een kloostervenster gezeten. Vanwege de hoge 

ligging in de gevel kon niet worden waargenomen of hier nog sporen van aanwezig zijn. 

Het kloostervenster is aan de zijde van het interieur dichtgemetseld. Het venster bevat 

twee bakstenen segmentbogen. Het bovenste deel was oorspronkelijk voorzien van glas in 

lood raampjes. Het onderste deel werd afgesloten met een luik. Op afbeelding 76 is de 

bakstenen sponning zichtbaar in het onderste deel van het kloostervenster ten behoeve 

van het voormalige luik.  

 

Vanwege de hoge ligging van het venster in de gevel kon niet worden onderzocht of de 

bovenste opening een glassponning bezit. De dagkanten van de bovenste opening waren 

afgeschuind om zoveel mogelijk licht binnen te laten. In de onderste opening zijn aan de 

rechterzijde vervangingen in machinale baksteen waargenomen. Op deze plaatsen waren 

mogelijk de duimen bevestigd waarop het luik draaide. 

 

Ter hoogte van de zolder zijn twee kleine rechthoekige vensters. Vanuit het interieur is de 

afmeting van de vensters bepaald, deze bedraagt 75 x 175 centimeter. De vensters zijn 

voorzien van een eenruits vast raam en een opgeklampt luik voor het onderste deel. De 

duimgehengen van beide vensters bevinden zich aan de linkerzijde. Dit is opmerkelijk want 

voor een optimale lichtinval zou bij het linkervenster het duimgeheng aan de rechterzijde 

bevestigd moeten zijn. In de dagkanten van de rechthoekige vensters zijn leien toegepast 

voor de afwerking.  

 

Voor het aanbrengen van de twee rechthoekige vensters is een deel van het metselwerk 

uitgebroken. Dit is goed zichtbaar in het zolderinterieur.  

 
Afb. 76. Vensteropeningen in de top van de rechter zijgevel (noordgevel). 

 

Hier bevinden zich ter plaatse van de rechthoekige vensters sporen van smallere 

bakstenen vensters die aan de bovenzijde zijn afgesloten door een segmentboog (afb. 

123). Mogelijk hebben hier voorheen twee kloostervensters gezeten of twee enkelvoudige 
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vensters. In de top van de gevel is op beide hoeken nog een enkelvoudig bakstenen 

venster zichtbaar. De bakstenen sponningen in deze vensters wijzen er op dat deze 

openingen door een luik werden afgesloten. 

Met de restauratie van omstreeks 1981 is het zadeldak minder steil gemaakt. De 

verbreding van het dak is zichtbaar aan de bovenkant van de gevel aan de toegepaste 

afwijkende bruinrode bakstenen (zie afb. 77). 

 

Linker zijgevel (zuidgevel)  

De zuidelijke zijgevel betreft een topgevel waarvan, net als bij de noordelijke zijgevel, 

beide schouders zijn afgedekt met een ezelsrug. In het midden is een uitwendig rookkanaal 

dat uitmondt in een schoorsteen, in het midden van de zijgevel. 

 

Het bovenste deel van het metselwerk van het uitwendig rookkanaal is zwart beroet. Het 

gedeelte onder dit beroete deel is een latere toevoeging (zie beschrijving ‘metselwerk’). 

Op de begane grond is aan de linker- en rechterzijde hiervan inboetwerk zichtbaar van 

dichtgezette openingen. Ter hoogte van de eerste verdieping is zowel links als rechts van 

het uitwendige rookkanaal een kloostervenster zichtbaar. Deze kloostervensters zijn aan 

de zijde van het interieur dichtgemetseld en vervolgens met cement afgesmeerd. 

Bovenaan de gevel is aan beide zijden van het uitwendig rookkanaal, net als bij de 

noordelijke zijgevel, een rechthoekig venster zichtbaar met een vierruits venster aan de 

bovenzijde en een luik aan de onderzijde. Ook hier bevinden de duimgehengen van beide 

luiken zich aan de linkerzijde. 

 

 
Afb. 77. Zuidelijke zijgevel, gezien richting het Kloosterplein. 
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Met de restauratie van 1981 is het zadeldak minder steil gemaakt. De verbreding van het 

dak is zichtbaar in de zijgevels aan de toegepaste afwijkende bruinrode bakstenen (zie afb. 

76, 77 en 80).  

 

Op de rechterhoek van de gevel heeft tot 1911-1913 (restauratie Cuypers) het 

academiepoortje gestaan dat toegang gaf tot de bovenverdieping van de Sint-

Catharinakapel.  

 

Op het metselwerk zijn sporen van pleisterwerk zichtbaar. Aan de hand van een afbeelding 

uit 1924 (afb. 78) is te zien dat het onderste deel van de zijgevel destijds was bepleisterd 

en er, net als op de rechterhoek van het gebouw, op de linkerhoek een hoekblokomlijsting 

was geïmiteerd. 

 

Metselwerk  

Op de hoek met de voorgevel zijn tot een hoogte van 66 baksteenlagen klezoren aanwezig 

(afb. 81). Deze zijn waarschijnlijk tijdens de restauratie van omstreeks 1963 ingeboet. 

Vanuit het interieur op zolder is aan beide zijde van het rookkanaal een tienlagenmaat van 

59 à 60 centimeter gemeten. Op de begane grond bevindt zich een dichtgemetselde 

doorgang op de zuidwesthoek van het gebouw (links van het uitwendig rookkanaal). 

Mogelijk was de doorgang in 1962 gemaakt toen de rooms-katholieke parochie de kapel 

verliet en de kapel opslagruimte werd (zie §3.1). Wellicht heeft de Dienst 

Gemeentewerken destijds eveneens de kapel als opslagruimte gebruikt en daarom voor 

het gemak aan de zijde van de kapel de doorgang gemaakt. Op de bouwtekening uit 1963 

(bijlage 4) is de doorgang nog aanwezig. Op de bouwtekening uit 1979 (bijlage 5) is deze 

niet meer aangegeven. Mogelijk is de doorgang in 1964 dichtgemetseld, getuige de 

aangetroffen krantenfragmenten uit dat jaar onder de begane grondvloer. Bij het inboeten 

is een baksteen toegepast, waarin de letters ‘DVDB’ zijn aangebracht (afb. 79). Mogelijk 

zijn dit de initialen van de metselaar of  de opdrachtgever (D vd B).160 

 

  
Afb. 78. Foto uit 1924. Met bepleistering geïmiteerde hoekblokomlijsting.161  

                                                 
160 Vriendelijke mededeling Ronald Stenvert. 
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Afb. 79. Baksteen met mogelijke initialen van de metselaar of opdrachtgever. De baksteen 

was ondersteboven aangebracht in het inboetwerk (de afbeelding is 180 graden gedraaid). 

                                                                                                                 
161 Afbeelding uit het bezit van dhr. N.C.R. de Jong. 

 
Afb. 80. Afwijkende baksteensoort in de top van de zijgevel (deel boven de witte lijn) 

aangebracht bij de verbreding van het dak in 1981. Onder de witte lijn is in staand verband 

gemetseld. De blauwe stippen geven de strekken aan. Op de hoek van de gevel is een 

klezoor zichtbaar (rode stip).  
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Afb. 81. Inboetwerk op de rechterhoek van de linkerzijgevel. De klezoren op de hoek zijn 

waarschijnlijk in 1964 ingeboet. 

 

Het inboetwerk op de rechterhoek van de zijgevel (afb. 81) dateert waarschijnlijk eveneens 

uit 1964. Op een ansichtkaart uit omstreeks 1913 (afb. 82) is op deze hoek een klein 

venster zichtbaar maar geen doorgang. Afbeelding 83 en 84 tonen de dichtgezette 

doorgangen vanuit het interieur op de begane grond.  

 

                                                               
Afb. 82. Foto van de Catharinakapel van vlak na de restauratie (1911).162  

 

Bij het dichtzetten van deze openingen is hetzelfde baksteensoort (21,5 x 10,5/11 x 4/4,5 

centimeter) gebruikt als het bestaande werk.  
 

                                                 
162 www.catharinaharderwijk.nl 
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 Afb. 83. Dichtgezette doorgang in de zuidwesthoek van het pand, aan de zijde van de 

kapel. Foto genomen vanuit het interieur op de begane grond richting het zuidwesten. 

  
Afb. 84. Dichtgezette doorgang in de zuidoosthoek van het pand, de muur links op de foto 

betreft de voorgevel. Aan de binnenzijde van de zijgevel is  een staande houten bekisting 

zichtbaar. Mogelijk heeft deze gediend om er tegen aan te kunnen metselen. 
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Afb. 85. Detail van een ansichtkaart uit 1938. Hier is, aan de zuidelijke zijgevel, een 

uitgemetseld rookkanaal zichtbaar.163  

                                                 
163 Bron: www.museumboerhaave.nl 

 

 

Op afbeelding 85 is een uitgemetseld rookkanaal zichtbaar vanaf de eerste verdieping tot 

in de geveltop. De aanwezigheid hiervan kon worden bevestigd aan de binnenzijde van de 

gevel. Hier was ter plaatse van het rookkanaal een uitkraging in het metselwerk zichtbaar 

(afb. 109).  

 

Beroete deel van de zijgevel 

Zoals bovengenoemd is het bovenste deel van het uitwendig rookkanaal zwart beroet 

vanaf een hoogte van ongeveer 3 meter. Hier vlak onder steekt een metalen anker uit het 

metselwerk (zie afb. 86). Mogelijk heeft hier vroeger een oven tegen de buitengevel 

gestaan die de roetaanslag heeft veroorzaakt. Het is bekend dat kort na de oprichting van 

het Koloniaal Werfdepot in Harderwijk, rond het midden van de 19e eeuw, gebouwen van 

het Sint-Catharinaklooster als militair magazijn werden ingericht. Van 1867 tot 1907 was 

de Sint-Catharinakapel in gebruik als garnizoensbakkerij. Afbeelding 87 toont een schets uit 

1863 van de Sint-Catharinakapel toen de kapel in gebruik was als garnizoensbakkerij. 
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Afb. 86. Beroete deel van de zijgevel met anker aan de onderzijde dat mogelijk gediend 

heeft ter bevestiging van een boezem.  

 

 

 
Afb. 87. ‘De Catharijnekerk te Harderwijk in gebruik als garnizoensbakkerij’, door C. 

Springer, 1863.164 165 

 

Vensters 

Ter hoogte van de 1e verdieping zijn twee kloostervensters zichtbaar. Deze zijn aan de zijde 

van het interieur dichtgemetseld en afgesmeerd met cement. 

De vensters bevatten ieder twee bakstenen segmentbogen. Het bovenste deel was 

oorspronkelijk voorzien van glas in lood raampjes. Het onderste deel werd afgesloten met 

                                                 
164 Collectie Gelderland objectnummer 0206-O-01643. 
165 Opgemerkt dient te worden dat Cornelis Springer in zijn schilderijen niet gekend is om zijn nauwkeurige 
weergave. 
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een luik. Op de afbeeldingen 89 en 90 is de bakstenen sponning zichtbaar in het onderste 

deel van het kloostervenster ten behoeve van het luik.  

Er waren geen glassponningen zichtbaar in de bovenste openingen, waarschijnlijk was het 

glas in lood rondom met specie aangevoegd. De dagkanten van de bovenste openingen 

waren afgeschuind om zoveel mogelijk licht binnen te laten. In de onderste openingen zijn 

vervangingen in machinale baksteen waargenomen. Op deze plaatsen waren mogelijk de 

duimen bevestigd waarop de luiken draaiden.  

 

Ter hoogte van de zolder zijn twee kleine rechthoekige vensters. Vanuit het interieur is de 

afmeting van de vensters bepaald. Deze bedraagt 80 x 180 centimeter. De vensters zijn 

voorzien van een vierruitsvenster en een opgeklampt luik voor het onderste deel. Net als in 

de noordelijke zijgevel is ook hier, voor het aanbrengen van deze vensters, een deel van 

het metselwerk uitgebroken. Dit is goed zichtbaar in het zolderinterieur (afb. 88). Hier 

bevinden zich ter plaatse van de rechthoekige vensters sporen van smallere bakstenen 

vensters die aan de bovenzijde zijn afgesloten door een segmentboog. Mogelijk hebben 

hier voorheen kloostervensters gezeten of een enkelvoudig venster. In de buitengevel zijn 

in de dagkant van het rechtervenster fragmenten van plavuizen toegepast om een strakke 

dagkant te verkrijgen.  

De duimgehengen van de luiken van beide vensters bevinden net als in de rechter zijgevel 

aan de linkerzijde. Voor een optimale lichtinval zouden de duimgehengen van het venster, 

aan de zijde van de voormalige kloostertuin (afb. 89), zich aan de rechterzijde moeten 

bevinden.    

Mogelijk hebben de vier rechthoekige vensters voorheen in de voorgevel gezeten. In de 

voorgevel komen de afmetingen van het inboetwerk op de eerste verdieping, aan 

weerszijden van de ingangspartij, overeen met de afmetingen van de rechthoekige 

vensters (75/80 x 175/180 centimeter)(zie §’voorgevel’).  

 

De vensters kunnen op de zolder zijn ingebracht ten tijde van de verbouwing tot 

tekenschool in 1905. Uit archiefonderzoek is gebleken dat de tekenschool 6 lokalen zou 

krijgen.166 Volgens de bouwtekening uit 1911 (zie bijlage 2) bevonden zich op de begane 

grond de lokalen 1 tot en met 3 en op de 1e verdieping de lokalen 4 en 5. Mogelijk is er in 

1905 geen 6e lokaal gebouwd. Een andere mogelijkheid is dat het 6e lokaal zich op de 

zolder heeft bevonden. Wellicht zijn de grotere ramen (afb. 88) toen ingebracht om op de 

zolderverdieping meer licht te creëren ten behoeve van het onderwijs. 

 

 
Afb. 88. Rechthoekig venster in de linker zijgevel met vierruits, links binnendraaiend raam 

en een opgeklampt luik aan de onderzijde. Boven het venster is een segmentboog zichtbaar 

van een ouder venster op deze plek. Foto genomen vanuit het zolderinterieur. 
                                                 
166 Vriendelijke mededeling Tiemen Goossens (Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe). 
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Afb. 89. Kloostervenster op de linkerhoek van de zuidelijke zijgevel. Binnen de rode 

omkaderingen bevindt zich een machinaal vervaardigde baksteen. Mogelijk waren eerder 

op deze plaatsen de duimen bevestigd waarop het luik draaide. In de top van de gevel 

bevindt zich het rechthoekige venster waarbij de gehengen aan de linkerzijde van het luik 

zijn bevestigd. 

 

 
Afb. 90. Kloostervenster op de rechterhoek van de zuidelijke zijgevel. Aan de linkerzijde 

hebben mogelijk de duimen bevestigd gezeten waarop het luik draaide. Aan de onderzijde 

is hier een machinale baksteen aangebracht en aan de bovenzijde is een stukje aangeheeld 

met cement (rode omkaderingen).   
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4.3 Constructie 

4.3.1 Kelder 

De entreehal en het noordelijk deel van het gebouw is onderkelderd en vormt de 

draagconstructie van dit deel van het pand (zie plattegrond en doorsneden van het pand 

op bijlage 4). De kelder bevindt zich grotendeels onder de grond en ten dele bovengronds. 

De kelder is zowel vanaf de buitenzijde, via een deur in de noordwesthoek van de 

achtergevel, als van binnenuit, via een deur in de entreehal, toegankelijk. Bij het maken 

van laatstgenoemde toegang is een kruisgewelf op deze locatie doorbroken en worden de 

krachten in het midden opgevangen door een dwarsmuur (afb. 91). Op een detail van de 

bouwtekening (1963) van de kelder, is de richting weergegeven waarin de foto’s in de 

kelder zijn genomen (afb. 92). 

 

 
Afb. 91. Keldertrap in de zuidwesthoek van de kelder. Rechts op de foto is een 

scheidingswand met daarin een deur naar het overige deel van de kelder. Foto 1 op afb. 92. 

 
Afb. 92. Richting waarin de foto’s zijn genomen weergegeven op een detail van de 

bouwtekening van de kelder uit 1963.167 Het noorden bevindt zich rechts. 

 

De kelder is voorzien van twee beuken van zes ribloze kruisgewelven. De krachten van de 

gewelven worden in de wanden afgedragen op pilasters en in het midden op in totaal vijf  

bakstenen zuilen. Het baksteenformaat bedraagt 21,5/22,5 x 10/10,5 x 4/4,5 centimeter. 

Op de tweede zuil na (gerekend vanaf de noordelijke zijgevel), zijn de zuilen achtkantig in 

doorsnede (afb. 93). Deze tweede zuil is rechthoekig in doorsnede. Aan weerszijden van 

deze zuil zijn sporen van een tussenmuur, haaks op de voor- en achtergevel aangetroffen 

(zie afb. 94). Dit lijkt erop te wijzen dat er sprake is geweest van twee kelders. De kelder 

aan de noordzijde van het pand had een vierkant grondplan (twee beuken van twee 

kruisgewelven), de zuidelijke kelder een rechthoekig grondplan (twee beuken van vier 

kruisgewelven).  

 

In een verkoopadvertentie van het pand in 1868 wordt nog gesproken over twee kelders 

(zie afb. 24). Op een foto uit omstreeks 1960 (afb. 65) is te zien dat de keldertoegang 

                                                 
167 De tussenmuurtjes ter plaatse van de 3e en 5e zuil van links waren ten tijde van het onderzoek reeds verwijderd.  
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verdwenen is en op deze plaats een kelderlicht is aangebracht. Dit wijst er mogelijk op dat 

de kleine kelder in het noordelijk deel van het pand niet meer afzonderlijk werd gebruikt. 

Mogelijk zijn toen de tussenmuren verwijderd om er een grote kelder van te maken.  

Na de verwijdering van de tussenmuren is aan de westzijde van de zuil een steunbeer 

aangebracht (afb. 95).  

 

Al gauw is op de linkerhoek van de achtergevel weer een nieuwe toegang gemaakt. Op de 

bouwtekening uit 1963 die de bestaande toestand weergeeft is namelijk een afrit naar een 

rijwielberging weergegeven met een toegang op de linkerhoek van de achtergevel (zie 

bijlage 4). 

 

 
Afb. 93. Achtkantige gepleisterde bakstenen zuilen. De zuil waar de voorzetramen 

tegenaan rusten is rechthoekig in doorsnede (zie ook afb. 94). Foto 2 op afb. 92). 

4.3.2 Draagconstructie  

Muren 

De hoofdmassa van het eenbeukig gebouw bestaat uit vier gemetselde muren. Hierop 

worden de krachten van de vloeren en de kap afgedragen. De dikte van de voorgevel kon 

worden vastgesteld nabij het meest zuidelijke keldervenster. De dikte van de muur 

bedraagt hier 33 centimeter (anderhalf steens). 

 

 
Afb. 94. Sporen van tussenmuren haaks op de voor- en achtergevel aan weerszijden van de 

tweede zuil (gerekend vanaf de noordelijke zijgevel).168 Foto 3 op afb. 92. 

 

                                                 
168 Ten tijde van het onderzoek zijn delen van muren en gewelven opnieuw van stucwerk voorzien. Dit is zichtbaar ter 
hoogte van de sporen op afb. 94. 
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Balklagen  

Ten behoeve van de beschrijving van de moerbalken wordt gesproken over de moerbalken 

1 tot en met 9 waarbij gerekend is vanaf de noordelijke zijgevel van het pand (rechter 

zijgevel, gezien vanaf de Academiestraat). 

 

 
Afb. 95. Na het verwijderen van de tussenmuren is aan de westzijde van de zuil een 

steunbeer aangebracht. Foto 4 op afb. 92. 

 

Begane grondvloer 

In het zuidelijk deel van het pand bestaat de vloer uit een subrecente enkelvoudige 

balklaag, loodrecht op de voorgevel (afb. 96). Gezien de krantenknipsels onder deze 

balklaag uit juni 1964, is de balklaag waarschijnlijk in deze periode aangelegd. De balken 

zijn opgelegd in de voor- en achtergevel. De enkelvoudige balklaag wordt ondersteund 

door twee houten onderslagbalken die rusten op cementstenen poeren. Deze 

onderslagbalken zijn opgelegd in de zuidelijke zijgevel (linker zijgevel) en de zuidelijke 

muur van de entreehal (kopse kant van de kelder).  

 

 
Afb. 96. Begane grondvloer in het zuidelijk deel van het pand. Foto genomen richting 

zuidelijke zijgevel. 

 

Op de bouwtekening uit 1911 van de begane grond (bijlage 2) is, aan de hand van de 

traptreden, zichtbaar dat de vloer in het zuidelijk deel van het pand lager lag ten opzichte 

van de begane grondvloer van de entreehal en het noordelijk deel van het pand. Op de 

bouwtekening uit 1963 is zichtbaar dat er geen sprake meer is van een hoogteverschil, op 

de begane grond, tussen beide delen van het pand. Zoals bij §3.2 vermeld had het pand 

omstreeks 1940 twee huisnummers. In het zuidelijk deel van het pand (Academiestraat 16) 

was destijds het Agentschap Arbeidsbemiddeling, de latere Sociale Dienst, gevestigd en in 
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het noordelijk deel (Academiestraat 14) de Dienst Gemeentewerken. Op een foto uit 

omstreeks 1940 (afb. 55) en een bouwtekening uit omstreeks 1955 (bijlage 3) is te zien dat 

het linkerdeel toegankelijk was via een voordeur op de linkerhoek van de voorgevel. 

Academiestraat nummer 14 was toegankelijk via de huidige dubbele bordestrap. 

Waarschijnlijk is het adres Academiestraat 16 met het vertrek van de Sociale Dienst in 

1963 opgeheven en de begane grondvloer op gelijke hoogte gebracht met de begane 

grondvloer in de entreehal en het noordelijk deel van het pand.  

 

De entreehal en het rechterdeel van het pand (noordelijk deel van het pand) is 

onderkelderd. Hier was de balkenconstructie van de begane grondvloer niet 

waarneembaar. Wel kon vanuit het interieur van de kelder worden vastgesteld dat 

vloerdelen haaks op de voorgevel waren gelegd (zie afb. 37). De huidige, circa 10 

centimeter brede grenen, afwerkvloer in het rechterdeel van het pand is hier haaks op 

gelegd (parallel aan de voorgevel) (zie afb. 156).  

 

De begane grondvloer ligt ongeveer een meter boven het huidige straatniveau. Voor het 

gebouw aan de Academiestraat 14 zouden de hooggelegen vertrekken en de hoogte van 

de hardstenen stoep verband houden met het overstromingsgevaar. In dit verband wordt 

wel eens gesproken over ‘vloedkamers’.169 Eerder lijkt er, van oorsprong, sprake van een 

‘opkamer’ aangezien de ruimte boven de kelder toen hoger lag ten opzichte van de 

aangrenzende ruimte in het gebouw. Dit wordt veroorzaakt doordat de kelder boven het 

maaiveld uitsteekt. In het niet-onderkelderde linkerdeel van het gebouw zijn, zoals eerder 

genoemd, aanwijzingen voor de aanwezigheid van een lemen vloer aangetroffen. Een deel 

hiervan is waargenomen op een niveauverschil van ongeveer 1,5 meter ten opzichte van 

de begane grondvloer boven de kelder.  

 
                                                 
169 Vredenberg 2005, p. 103. 

Eerste verdiepingsvloer 

De eerste verdiepingsvloer bestaat uit een samengestelde balklaag met moer- en 

kinderbalken. De negen moerbalken zijn in de voorgevel en de achtergevel opgelegd. De 

eerste drie moerbalken zijn evenwijdig geplaatst aan de noordelijke zijgevel, de 4e tot en 

met de 7e balk zijn haaks op de voorgevel geplaatst en de laatste twee moerbalken hebben 

dezelfde oriëntatie als de zuidelijke zijgevel. Door middel van schootankers zijn de 

moerbalken verbonden met de dragende muren.  

Vijftien kinderbalken liggen, zowel met- als zonder keep in de kinderbalken, op de 

moerbalken. De onderlinge afstand tussen de kinderbalken bedraagt 43 à 44 centimeter 

(hart op hart gemeten). Op meerdere plaatsen zijn aan de uiteinden van de kinderbalken 

kepen waargenomen die op die plek geen functie lijken te hebben gehad (afb. 100). 

Daarom wordt aangenomen dat deze kinderbalken zijn hergebruikt, waarschijnlijk bij de 

verbouwing tot tekenschool in 1905. De kinderbalken hebben een afmeting van ongeveer 

9 x 9 centimeter. 

 

Sleutelstukken begane grond 

Ter ondersteuning van de balkeinden waren langwerpige platte stukken hout aangebracht, 

de zogenoemde ‘sleutelstukken’. Bij een aantal moerbalken is te zien dat deze zijn 

weggezaagd. In de meeste gevallen is dit gebeurt toen de balken werden voorzien van een 

stalen hulpconstructie, tijdens de restauraties omstreeks 1963 en omstreeks 1981.  

Ter plaatse van de 4e moerbalk kon niet worden vastgesteld of hier nog sleutelstukken, aan 

beide uiteinden, aanwezig zijn omdat deze balk van een omtimmering is voorzien. De 3e 

moerbalk is eveneens omtimmerd. Hier was aan de zijde van de voorgevel een klein stukje 

van een sleutelstuk zichtbaar (het type kon niet worden vastgesteld). 

Aan de zijde van de voorgevel worden de 2e moerbalk, de 5e tot en met de 9e moerbalk en 

de strijkbalk ondersteund door een sleutelstuk van het type ‘schuine kant als profiel, 

waarin hol’ (afb. 97 t/m 100). 



79 
 

Drs. Rachel Halverstad | Opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg | 
Docent: Dr. Ing. Ronald Stenvert  | Hogeschool Utrecht | 2014, werkstuk 4 

  
Afb. 97. Reparatie van het metselwerk op de linkerhoek van het pand, aan de 

voorgevelzijde. Onder de strijkbalk is een sleutelstuk van het type ‘schuine kant als profiel, 

waarin hol’. 

 

Deze sleutelstukken hebben 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.170  

 

De sleutelstukken hebben een lengte van circa 45 à 50 centimeter. Op de eerste verdieping 

(zie §’sleutelstukken eerste verdieping’) is bij een, 99 centimeter lang, sleutelstuk van 

ditzelfde type, de aanwezigheid van een korbeel aan de onderzijde vastgesteld (afb. 113). 

                                                 
170 Penders 1996, p. 40. 

Op de begane grond laat de geringe lengte van de sleutelstukken geen korbelen toe. 

Mogelijk zijn zij met de verbouwing in 1905 ingekort.  

 

Bij bouwhistorisch onderzoek aan de Bruggestraat 44 is vastgesteld dat alle balken boven 

de verdieping dit type sleutelstuk (‘schuine kant als profiel, waarin hol) hebben gehad. Hier 

horen zij duidelijk bij een latere verbouwing, waarbij de muurstijlen en korbelen 

weggenomen zijn, vermoedelijk gelijk met het verlagen van deze balklaag. Net als voor het 

gebouw aan de Grote Poortstraat 33, waar bij bouwhistorisch onderzoek ook ditzelfde 

type sleutelstuk is aangetroffen, is voor Bruggestraat 44 een datering in de 17e eeuw van 

de sleutelstukken van het type ‘schuine kant als profiel, waarin hol’, goed mogelijk.171 

 

Op het sleutelstuk ter plaatse van de 8e moerbalk na, betreffen alle sleutelstukken ‘losse 

sleutelstukken’. Zij hebben een lengte van circa 45 à 60 centimeter. Voor zover kon 

worden waargenomen is enkel het sleutelstuk onderaan de 2e moerbalk voorzien van een 

kartelrandje aan de onderzijde. 

De 8e moerbalk heeft aan de voorgevelzijde een ‘aangehakt’ of ‘vast’ sleutelstuk van het 

type ‘schuine kant als profiel, waarin hol’. Omdat het geen echt sleutelstuk is, wordt het 

ook wel een ‘pseudosleutelstuk’ genoemd.172 Op afbeelding 100 is dit sleutelstuk zichtbaar.  

                                                 
171 Penders 1996, p. 120. 
172 www.documentatie.org 
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Afb. 98. Sleutelstuk aan onderzijde 9e moerbalk (gerekend vanaf de noordelijke zijgevel). 

Onderdelen: 1) blok; 2) biljoen; 3) schuine kant; 4) hol en 5) bandje.  

 

 
Afb. 99. Sleutelstuk aan onderzijde 2e moerbalk (gerekend vanaf de noordelijke zijgevel) 

met kartelrand aan de onderzijde. De zijkant van dit sleutelstuk is afgezaagd, waardoor het 

biljoen hier ontbreekt. In het hol zijn een stokje en resten mortel zichtbaar dat dateert uit 

de periode dat het plafond gestuct was. 
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Afb. 100. Achtste moerbalk met pseudosleutelstuk van het type ‘schuine kant als profiel, 

waarin hol’, aan de voorgevelzijde. Aan de uiteinden van de bovenliggende kinderbalken 

zijn kepen zichtbaar (rood omkaderd) die op die plaats geen functie lijken te hebben. 

Aangenomen wordt dat deze kinderbalken zijn hergebruikt bij de verbouwing van het pand 

tot tekenschool in 1905. 

 
Aan de achtergevelzijde is deze 8e moerbalk over een lengte van circa 1,5 meter 

ongeschilderd. Aan dit uiteinde van de balk is een ander type sleutelstuk aanwezig met een 

lengte van één meter (zie afb. 101). Deze balkondersteuning heeft meer weg van een lange 

slof dan van een sleutelstuk. Het sleutelstuk was, gezien de gaten aan de onderzijde, 

voorheen met metalen nagels aan de balk bevestigd. Het is goed mogelijk dat deze 

balkondersteuning dateert uit de verbouwing in 1905. 

 
Afb. 101. Lange slof aan de onderzijde van de 8e moerbalk aan de zijde van de achtergevel. 

  

Rookkanalen 

Op de begane grond zijn in het rechterdeel van het pand (gezien vanaf de Academiestraat) 

twee en in het linkerdeel één raveling ten behoeve van rookkanalen aangetroffen. 

 

Ter plaatse van de rechter strijkbalk 

Hier zijn de hoofdraveelbalken (6e en 10e kinderbalk, gerekend vanuit de achtergevel) 

opgelegd op de strijkbalk. De strijkbalk zelf bestaat uit twee delen die door middel van een 

rechte liplas met elkaar verbonden zijn. Deze verbinding wordt aan de onderzijde 

ondersteund door een console die verankerd is in de noordelijke zijgevel. De linker 

hoofdraveelbalk is opgelegd boven deze verbinding (zie afb. 102). De raveelbalk is 

opgelegd in beide hoofdraveelbalken middels een halfhoutse keepverbinding. De 
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staartbalken (7e t/m 9e kinderbalk) zijn vervolgens door middel van een halfhoutse 

keepverbinding in de raveelbalk opgelegd. Het rookkanaal heeft oorspronkelijk deels 

buiten de gevel uitgestoken. In de zijgevel is met een leemachtige specie gemetseld. Bij 

schoorstenen werd vroeger in leem gemetseld tegen roetdoorslag.173 Aan de buitengevel is 

het spoor van een uitwendig rookkanaal zichtbaar (afb. 74). Een keep in de strijkbalk wijst 

op de aanwezigheid van een stijl op deze plaats (afb. 103). Mogelijk heeft hier een wand 

aan de binnenzijde van de muur gezeten. De overgang tussen het beschilderde bruinrode 

deel van de houten constructie en het onbehandelde deel wijst op een inmiddels 

verdwenen omtimmering om de schouw. Omstreeks 1981 is de huidige, inwendige, 

schoorsteen vanaf de zoldervloer weer opgebouwd, waarschijnlijk is destijds ook het 

nieuwe rookkanaal op de begane grond gemaakt (zie witte cementstenen aan de 

rechterzijde op afbeelding 102). Mogelijk is tijdens deze restauratie ook de strijkbalk van 

zijn oorspronkelijke plaats gehaald. Hierop wijst het onbeschilderde deel ter plaatse van de 

console die nu zichtbaar is geworden (zie afb. 103).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

                                                 
173 Stenvert en van Tussenbroek 2009, p. 99. 

 
Afb. 102. Raveling in het midden van de rechter (gezien vanaf de Academiestraat) zijgevel. 

 

 
Afb. 103. Keep in de strijkbalk en verplaatsing van de strijkbalk ten opzichte van de console. 

Zichtbaar aan het onbeschilderde deel aan de onderzijde van de strijkbalk, ter hoogte van 

de console. 
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Ter plaatse van de 2e moerbalk 

De balk is 21 centimeter breed en 33,5 centimeter hoog. In het midden van de balk bevindt 

zich een raveling van een rookkanaal (afb. 104). Van de 15 kinderbalken zijn de 6e en 10e 

(vanaf de achtergevel gerekend) de hoofdraveelbalken. De staartbalken zijn aan de 

uiteinden afgezaagd. De raveelbalk ontbreekt. De raveling is circa 1,60 meter breed. Aan 

de zuidzijde van de moerbalk is een 1,60 meter brede keep gehakt. Hier zijn rechthoekige 

leien (circa 23 centimeter lang en ongeveer 12 centimeter breed) tegen aan gemetseld en 

genageld. De leien zijn erg verweerd, mede hierdoor en door de roetaanslag kon niet 

worden vastgesteld welke soort nagels zijn toegepast bij de bevestiging aan de balk. Aan 

de bovenzijde van de moerbalk is eveneens een keep aangebracht. Bovenop de moerbalk 

zijn geelgekleurde en oranjeroze bakstenen gemetseld (afb. 105) van het formaat 18 x 9 x 

3,5 centimeter. De balk is enkel aan de zuidzijde gestuct, zoals ook te zien was bij het 

eerder beschreven sleutelstuk aan de kant van de voorgevel (afb. 99). Dit lijkt te duiden op 

de aanwezigheid van een tussenwand. Een andere aanwijzing voor een tussenwand op 

deze plaats is een keep, ten behoeve van een stijl, aan weerszijden van de raveling aan de 

noordzijde van de balk. Deze bevond zich op een afstand van ongeveer 70 centimeter aan 

weerszijden van de raveling. Het plafond was gestuct en van een bruinrode kleur voorzien. 

Ten behoeve van het stucen is, zoals eerder vermeld, het hol van het sleutelstuk opgevuld 

met een stokje en mortel.  

Op een foto uit 1902 (afb. 64) is op de plaats van dit rookkanaal geen schoorsteen 

zichtbaar op het dak. Op een foto, genomen net vóór de restauratie van de Sint-

Catharinakapel in de jaren 1911-1913, waarop het aangebouwd leslokaal van de 

tekenschool uit 1905 zichtbaar is, is op deze plaats wel een schoorsteen zichtbaar (afb. 

106). Het is daarom aannemelijk dat dit rookkanaal tijdens de verbouwing tot tekenschool 

in 1905 is aangebracht. 

 

 

 
Afb. 104. Raveling in het midden van de 2e moerbalk, waarbij rechthoekige leien tegen de 

zijkant van de balk zijn aangebracht. 

 
Ter plaatse van de linker strijkbalk 

Hier is een raveling zichtbaar van een, circa 90 centimeter breed, gemetseld haardgewelf 

van een haardplaats op de eerste verdieping. De 4e en 6e kinderbalk (gerekend vanaf de 

voorgevel) zijn de hoofdraveelbalken. Aan het uiteinde van de 4e kinderbalk is een telmerk 

“X” aanwezig (afb. 107). Op deze locatie bevindt zich op de zolder het 9e gebint. De 

hoofdraveelbalk met het telmerk heeft aan de onderzijde een keep waarmee deze op de 

strijkbalk is opgelegd. De aansluiting, van de rechter hoofdraveelbalk op de strijkbalk, is 

niet zichtbaar in verband met een jonger, 1,5 meter breed rookkanaal dat hier is 

aangebracht. Hierbij is het haardgewelf doorbroken (afb. 110). In het midden is één 

staartbalk dat middels een halfhoutse keepverbinding in de raveelbalk is opgelegd.  
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Afb. 105. Metselwerk van het rookkanaal aan de bovenzijde van de 2e moerbalk.  

 

De raveelbalk zelf is middels een halfhoutse keepverbinding in beide hoofdraveelbalken 

opgelegd.  Het bakstenen haardgewelf is opgemetseld met oranjeroze en gele 

ijsselsteentjes. 

 
Afb. 106. De Sint-Catharinakapel174 vóór de restauratie van 1911-1913 door Joseph Th. 

Cuypers. Links van de kapel is een deel van de eenlaagse aanbouw (1905) zichtbaar aan de 

achterzijde van het onderzochte gebouw. Hieruit blijkt dat ter hoogte van de 2e moerbalk, 

waar tijdens het onderzoek bouwsporen van een rookkanaal zijn aangetroffen, inderdaad 

een schoorsteen heeft gezeten (rood omkaderd). 

 

 

                                                 
174 Afbeelding uit het bezit van dhr. N.C.R. de Jong. 
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Afb. 107. Raveling van een rookkanaal met telmerk ‘X’ aan het uiteinde van de 

hoofdraveelbalk. 

 

Op de begane grond was eveneens een haardplaats. Op afbeelding 107 lijkt het of de 

haardplaats gemetselde rechthoekige pilasters heeft gehad. Mogelijk is de haardplaats 

betegeld geweest. Sporen hiervan zijn niet waargenomen. Vanwege de aanwezige 

voorzetwand kunnen de overblijfselen van de haardplaats op de begane grond niet goed 

worden onderzocht.  Onder de begane grondvloer is vastgesteld dat de haardplaats op de 

begane grond een inpandig rookkanaal had (afb. 108). Deze was opgemetseld met 

roodbruine, hardgebakken bakstenen van het formaat 16,5 x 8 x 3,5 centimeter. De 

tienlagenmaat bedraagt 51 centimeter. Er is gevoegd met een leemachtige mortel. Op de 

begane grondvloer is achter de voorzetwand een stuk gekanteld muurwerk zichtbaar 

waarin ditzelfde baksteensoort is toegepast. De tienlagenmaat van dit muurfragment 

bedraagt 48 centimeter. De interpretatie van dit muurfragment is niet duidelijk. 

 

Vanaf de eerste verdieping is een uitwendig rookkanaal gemetseld (afb. 109). Op 

afbeelding 85, dat een foto uit 1938 toont, is dit uitwendige rookkanaal eveneens 

zichtbaar. Mogelijk heeft men destijds het rookkanaal op de begane grond inpandig 

aangelegd vanwege de smalle doorgang tussen het gebouw en de naastgelegen Sint-

Catharinakapel.  
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Afb. 108. Voet van rookkanaal ter plaatse van de zuidelijke zijgevel. Foto genomen onder 

de begane grondvloer richting het zuiden. 

 

Aan de buitengevel is, na 1938 (afb. 85), het gedeelte onder het zwart beroete 

uitgemetselde rookkanaal opgemetseld.  

 

Het later aangebrachte, 1,5 meter brede, rookkanaal (afb. 110) heeft een tienlagenmaat 

van 49 centimeter. Op de zolderverdieping is een tienlagenmaat van 53 centimeter 

gemeten. Ten behoeve van dit rookkanaal zijn de 7e tot en met de 9 kinderbalken 

afgezaagd. Het rookkanaal is deels afgesmeerd met harde grijze mortel waarmee ook 

gevoegd is. Het is niet duidelijk tot welke bouwfase dit rookkanaal gerekend kan worden. 

 

 
Afb. 109. Uitgemetseld rookkanaal vanaf de eerste verdiepingsvloer, gezien aan de 

binnenzijde van de linker zijgevel. 
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Afb. 110. Anderhalf meter breed rookkanaal dat aangelegd op de plek van een eerder 

rookkanaal. Het haardgewelf van het oudere rookkanaal is hierbij doorbroken. 

 

Zoldervloer 

De zoldervloer bestaat uit een samengestelde balklaag van moer- en kinderbalken. De 9 

moerbalken zijn in de voorgevel en de achtergevel opgelegd. De 1e tot en met de 7e 

moerbalk (gerekend vanaf de noordelijke zijgevel) zijn haaks op de voorgevel geplaatst en 

de 8e en 9e moerbalk zijn evenwijdig geplaatst aan de schuin lopende zuidelijke zijgevel. 

Door middel van schootankers zijn de moerbalken verbonden met de voor- en achtergevel. 

De kinderbalken zijn zowel opgelegd op de moerbalken als daarin ingekeept aangebracht. 

De onderlinge afstand tussen de kinderbalken bedraagt 83 à 84 centimeter (hart op hart 

gemeten). Boven de roodbruin geverfde plafonddelen, op de kinderbalken, zijn omstreeks 

1981 nieuwe vloerdelen op zolder aangebracht (afb. 111 en 112). Net als op de eerste 

verdiepingsvloer zijn ook hier aan de bovenzijde van de kinderbalken op de balkuiteinden 

kepen zichtbaar die wijzen op hergebruik. 

 

Tussen de 6e en 7e moerbalk bevindt zich een stalen balk van het huidige trappenhuis uit 

omstreeks 1981. 

De 8e en 9e moerbalk zijn wit geverfd en hebben een kraalprofilering. Deze twee 

moerbalken zijn niet verankert in de gevels. Muurankers ontbreken op deze plaatsen in 

zowel voor- als achtergevel. Zoals eerder in §4.2.2 vermeld kan dit verklaart worden door 

het feit dat deze twee moerbalken circa 0,60 m hoger opgelegd zijn in de voor- en 

achtergevel ten opzichte van de overige moerbalken van de zoldervloer. Op de zolder 

bevindt zich in dit linkerdeel van het gebouw een lage berging (zie bijlage 4, 

lengtedoorsnede van het pand). Op een detail van een foto uit 1902 (afb. 71) is aan de 

hand van de zichtbare muurankers nog de oorspronkelijke hoogte van de balken te zien. 

De hoge ruimte op de eerste verdieping in het linkerdeel van het pand was in 1905 

ingericht als lokaal IV (zie afb. 115). In het Overveluwsch Weekblad d.d. 30 augustus 1905, 

waarin de vertrekkenindeling wordt beschreven, n.a.v. de verbouwing tot “avond-

teekenschool” wordt gesproken over een ruim lokaal voor tekenonderwijs op de eerste 

verdieping. Mogelijk zijn de moerbalken bij de verbouwing van 1905 hoger in de voor- en 

achtergevel opgelegd om zo dit ruime lokaal te creëren. Hierbij zullen de jukbenen van het 

8e en 9e gebint zijn ingekort. Op de zolderverdieping kon de aansluiting van het jukbeen 

van het 9e gebint op de moerbalk worden onderzocht (afb. 111). Hieruit is gebleken dat het 

jukbeen en de moerbalk waarschijnlijk oorspronkelijk niet bij elkaar hebben gehoord. Ten 

eerste lijkt het jukbeen in tegenstelling tot de moerbalk slecht geconserveerd. Maar dit 

hoeft niet te duiden op een verschil in ouderdom aangezien de onderdelen een 

verschillende herkomst en kwaliteit kunnen hebben gehad. Er is wel een duidelijke 

aanwijzing voor hergebruik van de moerbalk. Op afbeelding 111 is te zien dat de 

witgeschilderde moerbalk eerder olijfgroen geschilderd was. Aan de linkerzijde van het 
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jukbeen is de moerbalk op een niet-functionele plek, ter hoogte van de borstwering, 

roodbruin geschilderd. Dit wijst erop dat de moerbalk mogelijk hergebruikt is.  

Met de verhoging van het plafond op de eerste verdieping zal het jukbeen zijn ingekort. De 

aansluiting van het jukbeen op de moerbalk lijkt niet te zijn aangepast. Waarschijnlijk is de 

verbinding van het ingekorte jukbeen met de hergebruikte moerbalk nieuw gemaakt. Dit 

zou gebeurd kunnen zijn tijdens de verbouwing van 1905. 

 

 
Afb. 111. Aansluiting jukbeen van het 9e gebint op de moerbalk. De kinderbalk op de 

voorgrond is aan de onderzijde voorzien van een kraalprofilering en maakt onderdeel uit 

van het kraalschrotenplafond op de eerste verdieping.175 

                                                 
175 Om de aansluiting van het jukbeen op de moerbalk te kunnen onderzoeken is een plank, van de omstreeks 1981 
vervangen, zoldervloer weggehaald. 

 
Afb. 112. Roodbruin geschilderde samengestelde balklaag in het linkerdeel van het pand 

(gezien vanaf de Academiestraat). Boven de roodbruin geschilderde plafonddelen zijn de in 

omstreeks 1981 aangebrachte vloerdelen van de zolder zichtbaar.  

 

Sleutelstukken eerste verdieping 

In het rechterdeel van het pand (gezien vanaf de Academiestraat) zijn met het aanbrengen 

van het systeemplatenplafond tevens de onderzijde van de moerbalken van beplating 

voorzien (afb. 171 en 172) waardoor het niet duidelijk is of hier ook sleutelstukken 

bewaard zijn gebleven.  

Aan weerszijden van het huidige trappenhuis zijn daarentegen twee sleutelstukken en in 

het linkerdeel van het pand één sleutelstuk, aan de zijde van de achtergevel, 

waargenomen. De sleutelstukken aan weerszijden van het trappenhuis zijn beiden 
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verankerd aan de moerbalk. Het geheel is, waarschijnlijk omstreeks 1981 met de bouw van 

dit trappenhuis, wit gestuct.  

 

Het sleutelstuk aan de onderzijde van de 6e moerbalk is net als bijna alle sleutelstukken op 

de begane grond van het type ‘schuine kant als profiel, waarin hol’. Onder het, 99 

centimeter lange, sleutelstuk zit een korbeel (afb. 113). Deze schuine balk verdeelt de 

krachten van de bouwconstructie en geeft de dragende moerbalk een groter 

draagvermogen. Aan de onderzijde van het korbeel lijkt een muurstijl zichtbaar die uit de 

muur steekt. Vanwege de aanwezige omtimmeringen om de moerbalken, in het 

rechterdeel van het gebouw, kan niet worden onderzocht of deze eveneens een korbeel 

aan de onderzijde hebben gehad. Indien hier geen korbelen hebben gezeten, blijft de vraag 

over of er dan wellicht een paar korbelen zijn toegepast voor de stabiliteit.  

 

Het sleutelstuk onder de 7e moerbalk lijkt eveneens van het type ‘schuine kant als profiel, 

waarin hol’. Het hol is echter niet zichtbaar. Waarschijnlijk is het hol dichtgemaakt voordat 

het gestuct werd. Het sleutelstuk heeft een wat hol lopende onderkant. Net als bij het 

sleutelstuk onder de 2e moerbalk op de begane grond is ook hier de zijkant afgezaagd. 

Hierdoor ontbreekt het biljoen (zie afb. 98 voor de verschillende onderdelen van het 

sleutelstuk). Mogelijk is de zijkant afgezaagd bij het aanbrengen van de metalen strop (zie 

afb. 114). In tegenstelling tot de sleutelstukken, van hetzelfde type, op de begane grond 

met een lengte van 45 à 50 centimeter zijn deze sleutelstukken respectievelijk 83 

centimeter (7e moerbalk) en 99 centimeter (ter plaatse van de 6e moerbalk).  

 

  
Afb. 113. Sleutelstuk van het type ‘schuine kant als profiel, waarin hol’,  met korbeel aan de 

onderzijde, ter plaatse van de 6e moerbalk op de 1e verdieping. Het sleutelstuk is 99 

centimeter lang. 
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Afb. 114. Sleutelstuk met schuine kant als profiel en een wat hol lopende onderkant, aan de 

onderzijde van de 7e moerbalk op de 1e verdieping. 

 

De 9e moerbalk wordt ondersteund door een 2 meter lang sleutelstuk met een omgekeerd 

ojief. Dit profiel wordt gevormd door een uitgezwenkte en ingezwenkte lijn (boven bol, 

onder hol) (afb. 115 en 116). Een ojiefprofilering wordt gevormd door een ingezwenkte en 

uitgezwenkte lijn (boven hol, onder bol). Zie afbeelding 117 voor een schets van een 

omgekeerd ojief en een ojief.  

Het sleutelstuk met omgekeerd ojief is door middel van drie metalen stroppen met bouten 

aan de moerbalk bevestigd. Aan de lange afdruk aan de onderzijde van de 8e moerbalk te 

zien heeft hier mogelijk eerder eveneens een sleutelstuk gezeten (afb. 118). Aan de zijde 

van de voorgevel zijn geen sporen van sleutelstukken aangetroffen op de eerste 

verdieping.  

 
Afb. 115. Achtste en negende moerbalk (gerekend vanaf de noordelijke zijgevel) met 

kraalprofilering. Aan de onderzijde van de 9e moerbalk is, aan de zijde van de achtergevel, 

ter ondersteuning een lang sleutelstuk met omgekeerd ojief (bolle/holle vorm) dat met drie 

metalen stroppen aan de moerbalk is bevestigd. 

 

Op het sleutelstuk zijn geen oudere sporen van bevestigingen aan de moerbalk gezien. In 

de huidige bevestiging, met metalen stroppen van het sleutelstuk aan de moerbalk, zijn 

bouten toegepast. Het gebruik van bouten past in het beeld van de 19e of vroeg-twintigste 

eeuw. 
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Afb. 116. Detail sleutelstuk met omgekeerd ojief. 

 

Op afbeelding 115 is tevens een grenenhouten kraalschrotenplafond zichtbaar met 

grenenhouten kinderbalken (hart op hartmaat 83 à 84 centimeter) die zijn voorzien van 

een kraalprofilering. Dergelijke kraalschroten stammen meestal uit het eind van de 19e 

eeuw of het begin van de 20e eeuw. Het kraalschrotenplafond is vermoedelijk in de jaren 

’60 van de 20e eeuw weggewerkt met een boardplafond waarvan restanten zichtbaar zijn 

op de afbeeldingen 115 en 118.  

 

 

  
Afb. 117. Linker afbeelding: Omgekeerd ojief (onder hol, boven bol) en rechter afbeelding: 

ojief (onder bol, boven hol). 

 

 

 
Afb. 118. Afdruk aan de onderzijde van de 8e moerbalk (gerekend vanaf de noordelijke 

zijgevel) waar mogelijk eerder een sleutelstuk heeft gezeten. 
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4.3.3 Kapconstructie 

Bij de restauratie van de kap in 1981 (afb. 50) is de kap grotendeels vervangen. Uit het 

onderzoek is gebleken dat de kap vóór de restauratie heeft bestaan uit twee gestapelde 

jukken. Hierop wijzen ten eerste de sporen van zwaluwstaartverbindingen op de uiteinden 

van de dekbalken (afb. 121) en ten tweede de inkepingen in het metselwerk aan de 

binnenzijde van de zuidelijke zijgevel (rechter zijgevel). Op de plaatsen van deze 

inkepingen zaten voorheen de flieringen van het eerste en tweede juk (afb. 123). Op het 

tweede juk zal een nokgebint hebben gestaan. Het muuranker aan de binnenzijde van de 

noordelijke zijgevel (afb. 119) heeft waarschijnlijk aan de in 1981 verwijderde nokbalk 

bevestigd gezeten. Dit anker bevindt zich onder de multiplex plaat waarmee de sporen, bij 

de huidige nokgording, zijn verbonden. 

 

 
Afb. 119. Mogelijk muuranker van de in 1981 verwijderde nokbalk.  

 

Indien de nokbalk hier inderdaad heeft gezeten, betekent dit dat het dak oorspronkelijk 

iets lager is geweest. Op afbeelding 121 is de ligging van de sporen van de eerdere 

flieringen, ten opzichte van het bewaard gebleven juk, weergegeven. Hiervoor is gebruik 

gemaakt van de bouwtekening van de gewijzigde kap (bijlage 5). Gezien de locatie van 

deze sporen is het aannemelijk dat het waargenomen anker inderdaad de locatie van de 

eerdere nokgording aangeeft. Het dak zal voor de restauratie in 1981 iets lager zijn 

geweest. Van de oorspronkelijke kap is slechts het onderste juk bewaard gebleven. Dit juk 

heeft kromme jukbenen ook wel krommers genoemd. De in totaal 9 gebinten waren met 

elkaar verbonden door flieringen die op de uiteinden van de dekbalken lagen. Er zijn geen 

sporen aangetroffen van strijkgebinten. De flieringen waren in beide zijgevels opgelegd. De 

gebinten zijn op een regelmatige afstand van circa 2,2  meter van elkaar geplaatst. Ter 

versteviging van de constructie waren alle hoeken geschoord door middel van korbelen en 

windschoren. De windschoren moesten de krachten opvangen die de wind uitoefent in de 

langsrichting van de kap. De korbelen dienden tegen de druk van opzij. De onderdelen zijn 

door middel van pen en gatverbindingen aan elkaar gekoppeld. De windschoren waren 

daarentegen aan de onderzijde genageld aan de jukbenen (afb. 122). De onderdelen van 

het onderste juk zijn gemaakt van eikenhout. In het korbeel van het 7e gebint (gerekend 

vanaf de noordelijke zijgevel) zijn de voor eikenhout kenmerkende houtspiegels zichtbaar 

(afb. 134). Spiegels zijn doorgezaagde mergstralen waardoor het hout zijn sappen 

transporteerde.   
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Afb. 120. Sporen van de flieringen (inkepingen) aan de binnenzijde van de linker zijgevel 

(schaal 1:100). Voor deze weergave is gebruik gemaakt van de bouwtekening van de 

gewijzigde kap (bijlage 5). 
 

Met de restauratie van het dak in 1981 is het zadeldak minder steil gemaakt. De flieringen 

zijn vervangen en iets verder naar buiten toe op de dekbalk aangebracht (afb. 121). De 

vervangen flieringen zijn in beide zijgevels opgelegd en door middel van een muuranker 

aan de zijgevels verankerd. Aan de binnenzijde van de zuidelijke zijgevel is goed te zien dat 

de gevel aan weerszijden van het oorspronkelijke metselwerk is aangemetseld met 

andersoortige bakstenen. Deze nieuwe machinaal vervaardigde bakstenen (afmeting 20 x 

9,5 x 5 centimeter) zijn op hun plat verwerkt (zie afb. 123).  

 

 
Afb. 121. Bij de restauratie van 1981  vervangen fliering op het uiteinde van de dekbalk. 

Hierbij is de nieuwe fliering verschoven naar het uiteinde van de dekbalk. 
 

Met de restauratie in 1981, zullen bij de vervanging van de flieringen, de windschoren zijn 

verwijderd. In de jukbenen zijn nog overblijfselen van nagels zichtbaar waarmee de 

verwijderde windschoren aan de jukbenen waren genageld. In de 15e eeuw begon men de 

windschoor aan de onderzijde met nagels aan de jukbenen te bevestigen.176 Verder zijn de 

afdrukken van de windschoren  op de jukbenen waarneembaar (zie afb. 122). Afbeelding 

124 toont ter verduidelijking een windschoor zoals deze tussen de jukbenen en flieringen 

was aangebracht.  

                                                 
176 Stenvert en van Tussenbroek 2009, p. 149. 
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Afb. 122. Afdruk van een windschoor op het jukbeen. Aan de onderzijde zijn restanten van 

gesmede nagels zichtbaar. 

 

 
Afb. 123. Sporen in het metselwerk aan de binnenzijde van de zuidelijke zijgevel in de vorm 

van inkepingen in het metselwerk (zie rode blokjes). Hier waren, voor de restauratie van 

1981, de flieringen in de zijgevel opgelegd. 

 

 

 

 

 



95 
 

Drs. Rachel Halverstad | Opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg | 
Docent: Dr. Ing. Ronald Stenvert  | Hogeschool Utrecht | 2014, werkstuk 4 

 
Afb. 124. Voor  de stabiliteit in de lengterichting bracht men tussen de flieringen en de 

jukbenen, windschoren aan (rode pijl). Bron: www.documentatie.org 

 

In de huidige kap is de muurplaat eveneens vervangen. De jukbenen zijn aan deze nieuwe 

muurplaat verankerd. Op de muurplaat rusten de onderkanten van de sporen. Aan de 

bovenzijde zijn de sporen verbonden met een nokbalk die in beide zijgevels is opgelegd.  

Langs de sporen zijn windschoren aangebracht (afb. 123). 

 

Timmermansmerken 

Op de onderdelen van het oorspronkelijke deel van de kap zijn meerdere 

timmermansmerken waargenomen zoals telmerken, loodlijnen en een paringteken. Deze 

merken worden onderstaand beschreven. 

 

 

Telmerken 

Bovenaan de jukbenen, op de korbelen en op de uiteinden van de dekbalken zijn 

telmerken waargenomen. De gebinten zijn genummerd, van 1 tot 9, van noord naar zuid 

(richting de Catharinakapel). 

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 telmerken zijn zowel op de jukbenen, dekbalken als 

korbelen waargenomen. De merken zijn met een scherp voorwerp in het hout gekrast 

zodat rafelige ondiepe krassen ontstonden, ‘gekraste telmerken’ genoemd.  

 

De telmerken aan de linkerzijde van de gebinten (aan de zijde van de voorgevel) zijn vrijwel 

allemaal voorzien van een dwarsstreep. Deze dwarsstreep is bij sommige telmerken aan 

het eerste teken van het telmerk aangebracht en bij andere telmerken aan het laatste 

teken van het telmerk. Zie afbeelding 125 voor een overzicht van de toegepaste telmerken. 

Deze 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.177 Telmerken met dit type richtingsteken heten ook wel 

‘Vlaamse telmerken’. Het onderscheidingsteken, met een dwarsstreep aan de laatste 

streep van het telmerk, komt  in de meeste onderzochte kappen in Vlaanderen en 

zuidwestelijk Nederland uit de periode tussen 1300 en 1600 voor.178 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.179 Van het 7e gebint 

kon, door de aanwezigheid van een tussenwand, enkel het telmerk aan de westzijde van 

de dekbalk worden waargenomen. 

 

                                                 
177 Janse 2012, p. 34. 
178 Janse 2012, p. 34. 
179 Janse 2012, p. 60. 



96 
 

Drs. Rachel Halverstad | Opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg | 
Docent: Dr. Ing. Ronald Stenvert  | Hogeschool Utrecht | 2014, werkstuk 4 

 

 
Afb. 125. Overzicht van de toegepaste telmerken aan de linkerzijde (oostkant) en aan de 

rechterzijde (westkant).180 

                                                 
180 Door de aanwezigheid van een tussenwand konden niet alle onderdelen van het 7e gebint op telmerken worden 
onderzocht. 
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Afb. 126. Telmerk //// met dwarsstreep aan het laatste teken van het telmerk in het 

linkerdeel (oostzijde) van het 4e gebint. 

                                               

Afb. 128. Telmerk \\\\V  met dwarsstreep aan het eerste teken van het telmerk  in het 

linkerdeel van het 9e gebint. Op de foto is, over het telmerk, een deel van een paringteken 

zichtbaar. 

 
Afb. 127. Telmerk \\\\ zonder dwarsstreep in het rechterdeel (westzijde) van het 4e gebint. 

 

  

Afb. 129. Telmerk Λ\\\\ zonder  dwarsstreep in het rechterdeel van het 9e gebint. De ‘V’ 

staat hier ondersteboven. 
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Lood- en constructielijnen 

Aan de onderzijde van de dekbalken is een loodlijn waargenomen en aan de binnenzijde 

van de jukbenen van de gebintnummers 1, 8 en 9 drie parallelle constructielijnen. De 

loodlijn aan de onderzijde van de dekbalk sluit aan op de middelste lijn van de drie 

constructielijnen (afb. 130). 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.181 

 
Afb. 130. Loodlijn aan onderzijde dekbalk en drie loodlijnen aan de binnenzijde van het 

jukbeen van het 9e gebint. 

                                                 
181 Vriendelijke mededeling Ronald Stenvert. 

 
Afb. 131. Aangebrachte loodlijn aan de onderzijde van de dekbalk van het 3e gebint.  

 

Paringteken 

Andere tekens die timmerlieden aanbrachten zijn paringtekens. Dat zijn strepen die tijdens 

het maken van een houtconstructie werden getrokken over twee of meer onderdelen om 

aan te duiden dat die delen bij elkaar hoorden. Een dergelijke paring is waargenomen in de 

vorm van een gekraste streep over het korbeel en de dekbalk van het 9e gebint (afb. 132). 
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Afb. 132. Gekrast paringteken (rood omkaderd) op de dekbalk en het korbeel van het 9e 

gebint. 

 

Herkomst van het toegepaste hout in het oorspronkelijke deel van de kap 

In de korbelen van het 1e, 7e en 8e gebint en in de dekbalk van het 9e gebint, zijn sporen 

van ronde en vierkante vlotverbindingen waargenomen in de vorm van gaten en pluggen 

(afb. 133 t/m 137). Het gat in het 8e gebint is gevuld met wilgentenen of twijgen en een 

houten klos dat er bij geslagen is (afb. 133). Ook op de plek van het 7e gebint zijn in de 

vlotverbinding restanten van wilgentenen of twijgen zichtbaar (zie afb. 134). Deze 

vlotverbindingen wijzen er op dat in ieder geval een deel van het hout van het onderste juk 

over water is aangevoerd. De gaten en pluggen waren aangebracht om hout in vlotten 

samen te binden en te vervoeren over water. 

 

   
Afb. 133. Houten klosje (plug) met restanten van wilgentenen of twijgen in de 

vlotverbinding van het 8e gebint (linkerfoto). Eikenhouten klosje uit de vlotverbinding in het 

9e gebint.182  

 

Dhr. G. van Tussenbroek schrijft het volgende over vlotverbindingen: “In West-Europa gaat 

het transport met houtvlotten terug tot in de twaalfde eeuw. In 1287 is in de Dordtse tolrol 

sprake van ‘houten, dat nedercomt met vlotten’.  

Uit de achttiende eeuw is bekend dat de grootste vlotten zo’n 320 meter lang konden zijn, 

vijftig meter breed en een diepgang van 2,2 meter konden bereiken. Maar gemiddeld 

waren de vlotten heel wat kleiner; meer dan honderd meter lang en twintig meter breed.  

Nadat het hout in Holland was aangekomen, werd het hout wederom in vlotten 

samengebonden. Hierbij werden nieuwe verbindingen aangebracht, wat kan verklaren dat 

er verschillende soorten verbindingsgaten in een balk zijn aan te treffen.”183 

 

                                                 
182 De klosjes zijn er ten behoeve van de foto even uitgehaald. 
183 Van Tussenbroek 2012, p. 48 en 49. 
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Afb. 134. Doorsnede vlotverbinding (rood omkaderd)  en houtspiegels (rode pijl)  in het 

korbeel van het 7e gebint. Aan de afgetopte onderzijde is te zien dat dit gat is aangebracht 

met een lepelboor. In het gat bevinden zich nog restanten van wilgentenen of twijgen. 

 
Afb. 135. Vlotverbindingen (zie witte pijlen) in het korbeel van het 1e gebint. De vierkante 

gaten zijn gevuld met vierkante pluggen. 
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Afb. 136. Ronde vlotverbindingen (rode pijlen) waarvan de bovenste met plug en het 

telmerk IIIV (rood omcirkeld) aan de westzijde van het 8e gebint. 

 
Afb. 137. Ronde vlotverbindingen aan de bovenzijde van de dekbalk van het 9e gebint.  

 

Sporen van een vroegere restauratie 

Van het 6e gebint is aan de westzijde het jukbeen en het korbeel vervangen. Mogelijk heeft 

hier voorheen een dakkapel gezeten. Zowel het jukbeen en het korbeel lijken te zijn 

vervaardigd van grenenhout, zijn strak geschaafd en ontbreken telmerken. Op afbeelding 

138 is zichtbaar aan de overige ruimte in de gatverbinding dat hierin eerder een onderdeel 

van een groter formaat bevestigd was. Aan de onderzijde is het korbeel met gesmede 

nagels aan het jukbeen bevestigd (afb. 139). Op het westelijk deel van de dekbalk is een 

hergebruikte balk opgelegd die met metalen stroppen, aan weerszijden van het korbeel, 

aan de dekbalk bevestigd is. Aan het andere uiteinde is deze balk aan de dekbalk genageld 

(afb. 140).  
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Afb. 138. Vervangen korbeel en jukbeen in het westelijk deel van het 6e gebint. In de inzet 

op de afbeelding is de, te ruime, gatverbinding met het nieuw aangebrachte korbeel 

zichtbaar. 

 
Afb. 139. Aan de onderzijde is het korbeel met gesmede nagels aan het jukbeen bevestigd.  

 

Bovenbeschreven aanpassing in het 6e gebint zal in ieder geval na het begin van de 17e 

eeuw zijn uitgevoerd. Tot het midden van de 17e eeuw werden korbelen namelijk in de 

jukbenen gepend. Vanaf het begin van de 17e eeuw werden de korbelen aan de onderzijde 

genageld.184 Op het korbeel is het jaartal ‘1783’ waargenomen wat zeer waarschijnlijk 

betekent dat de reparatie in dat jaar is uitgevoerd.  

                                                 
184 Stenvert en van Tussenbroek 2009, p. 159. 
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Afb. 140. Opgebrachte balk op de dekbalk van het 6e gebint.  
 

 
Afb. 141. Het jaartal 1783 in potlood, op het korbeel van het 6e gebint. 
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Datering van het oorspronkelijke deel van de kap 

Er zijn meerdere aanwijzingen voor een datering van het onderste juk in het eerste kwart 

van de 16e eeuw. Zo zijn eikenhouten krommers toegepast en zijn de korbelen in de 

dekbalken gepend.185 Daarnaast zijn in het onderste juk op alle 9 gebinten Vlaamse 

merken toegepast die in Nederland bekend zijn uit de periode tussen de 14e en de eerste 

helft van de 16e eeuw. Op basis van de overeenkomsten in nummering en plaatsing ervan, 

kan worden geconcludeerd dat de kap in één keer is gemaakt.  

 

4.4 Interieur 

 

Interieur kelder 

Oorspronkelijk is de kelder vermoedelijk alleen toegankelijk geweest vanaf de 

Academiestraat aan de voorzijde. In een dichtgezette doorgang zijn in de kelder mogelijke 

sporen van een keldertrap gevonden (zie afb. 142 en afb. 92 voor een weergave van de 

richting waarin de foto’s in de kelder genomen zijn). Op deze plek bevindt zich aan de 

buitengevel de dubbele bordestrap. Het spoor van de mogelijke keldertrap bestaat uit een 

uitstulping van metselwerk dat een mogelijk restant is van de verwijderde trap (rood 

omkaderd op afb. 142). Afbeelding 143 toont ter vergelijking een keldertrap van het 

Isendoornklooster in Zutphen. Met het aanbrengen van de dubbele bordestrap aan de 

voorgevel zal deze keldertoegang in de 18e eeuw zijn dichtgezet. Waarschijnlijk is hiervoor 

in de plaats een nieuwe toegang aan de overkant in de achtergevel gemaakt. Deze toegang 

is waarschijnlijk bij de verbouwing van het pand tot tekenschool in 1905 dichtgezet (afb. 

145) om plaats te maken voor een aanbouw aan de achterzijde (lokaal III op bijlage 2).  

Waarschijnlijk is toen een keldertoegang in de noordwesthoek van het pand, in de 

achtergevel gemaakt. Een foto uit 1950 toont een toegang tot de kelder op deze hoek (afb. 

66). Op een foto uit omstreeks 1960 (afb. 65) heeft de keldertoegang plaats gemaakt voor 
                                                 
185 Stenvert en van Tussenbroek 2009, p. 158 en 159. 

een kelderraam. Misschien is destijds de huidige keldertoegang vanuit de entree 

aangebracht. Deze toegang is zichtbaar op de bouwtekening uit 1963 (bijlage 4). Op deze 

bouwtekening is ook te zien dat op de noordwesthoek van het gebouw op de locatie van 

het kelderraam weer een keldertoegang is gemaakt voorzien van een afrit. Volgens de 

beschrijving op de bouwtekening was de kelder in 1963 in gebruik als rijwielberging. 

De keldertrap is mogelijk omstreeks 1981 vervangen. Onder de keldertrap is een kolenhok 

aanwezig (afb. 147). De keldertrap komt uit in een ruimte van één kruisgewelf breed. Deze 

ruimte wordt door middel van een, waarschijnlijk in de 19e eeuw, aangebrachte 

tussenwand (zie afb. 145 en 92) gescheiden van de overige kelderruimte. De vloer bestaat 

uit rode plavuizen van 22 x 22 centimeter. Op basis van de vormgeving van de deur in deze 

scheidingswand is deze mogelijk in de 19e eeuw aangebracht. Onder de deur is een 

betonnen dorpel. Het is bekend dat het kloostercomplex in de 2e helft van de 19e eeuw in 

gebruik is geweest als militaire opslag. Wellicht kunnen de scheidingswand met zware deur 

voorzien van betonnen dorpel hiermee in verband worden gebracht.  

Het niveau van de keldervloer, aan de noordzijde van het scheidingsmuurtje, ligt iets lager. 

Hier bestaat de vloer uit platte donkergrijze bakstenen die op hun platte zijde zijn gelegd. 

Op de locatie van de, vermoedelijke oorspronkelijk, keldertoegang vanaf de 

Academiestraat was de vloer in de kelder uitgebroken. Hier zijn, onder de huidige 

keldervloer, restanten van een keldervloer aanwezig bestaande uit oranjerode en gele 

bakstenen. De bakstenen waren los in het zand gelegd, min of meer in keperverband (afb. 

142). Het baksteenformaat was 21 x 10 x 4,5 centimeter. Hetzelfde formaat dat ook is 

toegepast in de gevels en in de bakstenen zuilen in de kelder. Mortelresten aan de 

onderzijde van een baksteen lijken er op te wijzen dat voor deze oudere keldervloer, 

hergebruikte bakstenen zijn gebruikt.  

 

 

 



105 
 

Drs. Rachel Halverstad | Opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg | 
Docent: Dr. Ing. Ronald Stenvert  | Hogeschool Utrecht | 2014, werkstuk 4 

 
Afb. 142. Mogelijke keldertoegang vanaf de straatzijde (rood omkaderd) en restanten van 

een oudere keldervloer onder de huidige keldervloer. Foto 5 op afb. 92. 

 
Afb. 143. Keldertrap in de kelder van de westvleugel van het Isendoornklooster in 

Zutphen.186 

 

 
Afb. 144. Voet van rookkanaal aan de binnenzijde van de noordelijke zijgevel. Foto 8 op afb. 

92. 

                                                 
186 Groothedde 2009. 
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Afb. 145. Dichtgezette keldertoegang aan de zuidzijde van de achtergevel. Foto 6 op afb. 

92. 

 

 
Afb. 146. Keldertoegang in de noordwesthoek van de kelder in de achtergevel. Foto 7 op 

afb. 92. 

Aan de binnenzijde van de noordelijke zijgevel is de voet van een rookkanaal zichtbaar 

(afb. 144). Dit rookkanaal dateert gezien het inspectieluik van het rookkanaal en de, op de 

begane grond waargenomen, toegepaste bakstenen uit de 19e /vroeg 20e eeuw. 

 

Alle muren in de kelder en de gewelven zijn gepleisterd. In de voorgevel zijn vier 

kelderlichten aanwezig die zijn voorzien van vierkante luiken. Gezien de vorm van de 

gevelopeningen hebben hier oorspronkelijk ronde luiken gezeten. In de achtergevel zijn 

twee van de vier kelderlichten dichtgezet (afb. 147). De twee kelderlichten in de 

achtergevel zijn voorzien van kantelraampjes. Naast het dichtgezette kelderlicht, ter 

hoogte van de huidige entree, is aan de binnenzijde van de achtergevel een balkgat 

zichtbaar met een afmeting van circa 10 x 10 centimeter (afb. 147). Mogelijk heeft hier van 

oorsprong een deur gezeten. 

 

Interieur begane grond 

In alle ruimtes op de begane grond zijn omstreeks 1981 tussenwanden, voorzetwanden en 

systeemplatenplafonds aangebracht. In deze periode was de Dienst Gemeentewerken in 

het gebouw gehuisvest. Achter het systeemplatenplafond bevindt zich op de begane grond 

een samengestelde balkenlaag. De hoogte tussen de moerbalken en de begane grondvloer 

bedraagt ongeveer 3,40 meter. Voor de beschrijving van het interieur wordt een 

onderverdeling gemaakt in de hoofdentree, het gedeelte van het pand aan de linkerzijde 

van de entreehal en het gedeelte aan de rechterzijde van de entreehal (gezien vanaf de 

Academiestraat). Verder wordt gesproken over de 1e tot en met de 9e moerbalk, gerekend 

vanaf de rechter zijgevel (noord). 

 

Entreehal 

Ter plaatse van de hoofdingang in de voorgevel, is een ruime hal. Tussen de voordeur en 

de deur in de achtergevel, die tegenover de voordeur is gesitueerd, is een schuine  



107 
 

Drs. Rachel Halverstad | Opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg | 
Docent: Dr. Ing. Ronald Stenvert  | Hogeschool Utrecht | 2014, werkstuk 4 

 
Afb. 147. Een van de twee dichtgezette kelderlichten met rechts daarvan op de foto een 

spoor van een balkgat. Foto 9 op afb. 92.  

 

tussenwand187 gemaakt (afb. 149). Aan de linkerzijde van de hal bevindt zich het 

trappenhuis naar de 1e verdieping en de zolder. Tijdens de verbouwing van omstreeks 

                                                 
187 Deze wand is waarschijnlijk aangebracht ten behoeve van het centrum voor culturele instellingen dat in 2005 in 
het pand gehuisvest was. 

1981 waarbij het huidige trappenhuis is gemaakt, is ook de vloer voorzien van kwartsiet 

tegels. Aan de achterzijde van de trap bevindt zich de toegang naar de kelder. Tegenover 

de trapopgang bevinden zich een heren- en damestoilet. 

Tot de verbouwing van omstreeks 1981 bevond zich op de plaats van het toilet, parallel 

gelegen aan de voorgevel, het trappenhuis naar de 1e verdieping en de zolder.  

 

De voordeur bevindt zich aan de zijde van de Academiestraat. Bij binnenkomst door deze 

deur is aan de rechterhand een tweepaneels binnendeur (afb. 150). 

 

Volgens het jaartal boven de toegang in de voorgevel zou het pand in 1754 zijn verbouwd 

tot herenhuis. Het is goed mogelijk dat zowel de voordeur in de voorgevel als de 

tweepaneels binnendeur uit de 18e eeuw dateren. Hierop wijzen de toegepaste pen en 

gatverbindingen met toognagels, de smalle pen in de binnendeur en de zwaar 

geprofileerde lijsten met bol en holprofiel (afb. 148). De binnendeur heeft een 

deuromlijsting op hardstenen neuten. De gehengen van de voordeur (afb. 151) zijn 

waarschijnlijk oorspronkelijk ( 18e eeuw). De voordeur heeft een hardstenen dorpel met 

frijnslag. 

 

 

 
Afb. 148. Deurlijst van de binnendeur (schaal 1:1). 
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Afb. 149. Entreehal op de begane grond met het trappenhuis op de voorgrond. Linksachter 

is de deur in de achtergevel die uitkomt op het parkeerterrein ‘Kloosterplein’, aan de 

achterzijde van het pand. Rechts op de foto is de schuin geplaatste tussenwand, 

waarachter de voordeur aan de zijde van de Academiestraat.  

 
Afb. 150. Voordeur aan de zijde van de Academiestraat. De voordeur heeft een hardstenen 

dorpel voorzien van frijnslag. Bij binnenkomst door deze deur is aan de rechterhand een 

tweepaneelsdeur met een deurkozijn op hardstenen neuten. Achter deze deur bevond zich 

in 1963 een gang langs de voorgevel. Mogelijk was deze gang er al ten tijde van de 

tekenschool (1905). 
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Afb. 151. Smalle pen (rood omlijnd) in de binnendeur en bol- en holprofilering van het 

deurkozijn op hardstenen neuten. Op de rechterfoto een detailfoto van de voordeur, vanuit 

het interieur genomen. Het gesmede geheng is in het hout ingelaten en voorzien van 

vierkante moeren waarin keepjes zijn ingeslagen.  

 

Achter het systeemplatenplafond is het interieur van een vroegere entreehal zichtbaar 

(afb. 152). Deze hal bevond zich tussen de 5e en 6e moerbalk (gerekend vanaf de rechter 

zijgevel). Hier bevindt zich aan de zijde van de Academiestraat de bovengenoemde 

voordeur en de achterdeur aan de zijde van het Kloosterplein.  

 

De moerbalken aan weerszijden van de vroegere hal zijn voorzien van een omtimmering 

met een kraalprofilering. De omtimmering is gestuct en crèmewit geschilderd. Het plafond 

heeft crèmewit beschilderde houten plafonddelen (zie afb. 153).  

 
Afb. 152. Gestucte, crèmewit geschilderde, moerbalken voorzien van een kraalprofilering 

aan weerszijden van de hoofdingang in de voorgevel. 

 

De omtimmering lijkt met draadnagels te zijn aangebracht. Aangezien draadnagels pas 

vanaf omstreeks 1850 in Nederland werden toegepast188 is het goed mogelijk dat de 

omtimmering met de verbouwing van het pand tot tekenschool in 1905 is aangebracht. 

Achter de voorzetwand is geconstateerd dat de zijwand van de entreehal eerder olijfgroen 

was geschilderd (afb. 154). Deze kleur is ook waargenomen onder het bruinrood 

beschilderde balkenplafond in het linkerdeel van het gebouw op de begane grond.   

 

Op afbeelding 153 is te zien dat de omtimmering niet over de gehele lengte van de balk is 

aangebracht. Hier heeft mogelijk een doorgang gezeten. Uit de bouwtekening uit 1911 

(bijlage 2) blijkt dat op deze plaats inderdaad een doorgang was. Hier bevond zich de 
                                                 
188 Haslinghuis en Janse 2005, p. 156. 
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toegang naar een lokaaltje voor de conciërge, zie hoofdstuk 3.2, bouwfase 1905). Volgens 

dezelfde bouwtekening bevond zich tegenover deze toegang eveneens een doorgang aan 

de andere zijde van de entreehal. Het is goed mogelijk dat hier de eerder genoemde 

tweepaneels binnendeur in de huidige entreehal heeft gezeten. Op de plaats waar de 

binnendeur zich nu bevindt is op de bouwtekening uit 1911 namelijk nog geen doorgang.  

 

 
Afb. 153. Crèmewit geschilderde, gestucte omtimmering met kraalprofilering die is 

aangebracht om de 5e en 6e moerbalk. Hier te zien bij de 6e balk (vanaf de rechter zijgevel 

gerekend). 

 
Afb. 154. Olijfgroene beschildering van de zijwand van de entreehal (ter plaatse van de 5e 

moerbalk), achter de huidige voorzetwand. Foto gezien richting het noorden. 

 

Direct links van de voordeur bevond zich tot omstreeks 1981 een trap naar de 1e 

verdieping en de zolder. Volgens de bouwtekening uit 1911 (bijlage 2) bevond het 

trappenhuis zich in 1911 aan de voorgevelzijde, links van de ingangspartij. In de voorgevel 

zijn op deze locatie aan de linkerzijde van de ingangspartij geen vensters aanwezig. Getuige 

het inboetwerk, in de voorgevel op de eerste verdieping, heeft hier voorheen wel een 

venster gezeten (zie §4.2.2 ‘voorgevel’). Deze gevelopening zal dichtgemetseld zijn met de 

aanleg van het trappenhuis aan de voorgevelzijde. In de periode daarvoor was er mogelijk 

een spiltrap aan de achtergevelzijde, in het linkerdeel van het gebouw, dat de verdiepingen 

met elkaar verbond. Op een foto uit 1902 (afb. 64) is te zien dat zich toen op deze locatie 

in de achtergevel geen vensters bevonden. Het is goed mogelijk dat de locatie van de trap 
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met de verbouwing in 1905 is verplaatst van de achtergevelzijde naar de voorgevelzijde in 

verband met de inrichting van lokaal II (zie bijlage 2). 

 

Omstreeks 1981 (bijlage 6) heeft het trappenhuis op de locatie aan de voorgevelzijde 

plaats gemaakt voor twee toiletten. Hiervoor is, onder de half omtimmerde 6e moerbalk, 

een muurtje gemetseld dat is opgebouwd uit witte cementstenen. Afbeelding 155 toont de 

6e moerbalk vanaf de zijde van het toilet. Ter plaatse van het toilet ontbreken de 

kinderbalken tussen de 6e en 7e moerbalk.  

De huidige trap aan de zijde van de achtergevel, in de entreehal, is geplaatst tussen de 6e 

en 7e moerbalk en dateert uit de verbouwingsperiode van omstreeks 1981. Mogelijk zijn 

toen ook de stalen hulpconstructies om een aantal moerbalken aangebracht.   

 

 
Afb. 155. Zesde moerbalk met sleutelstuk van het type ‘schuine kant als profiel, waarin hol’, 

achter het systeemplatenplafond in het toilet op de begane grond. Foto gezien richting het 

noorden. 

Rechterdeel van het pand (noordzijde) 

De tweepaneels binnendeur gaf in 1963 (bijlage 4) toegang tot een gang langs de 

voorgevel. Aan deze gang grensden twee vertrekken van de secretaresses (afb. 156). Aan 

het eind van de gang was een vergaderruimte (afb. 157 en bijlage 6).  

 

Volgens de bouwtekening uit 1963 (bijlage 4) was deze gang, parallel gelegen aan de 

voorgevel, ook al aanwezig. De twee ruimtes voor de secretaresses waren destijds één 

ruimte voor de afdeling administratie en de vergaderruimte was toen in gebruik door de 

directeur van de Dienst Gemeentewerken. 

 

De schuifwand op afbeelding 156189  is net als de schuine tussenwand in de entreehal 

aangebracht in de periode omstreeks 2005 toen het centrum voor culturele instellingen in 

het pand gevestigd was.  

 

Indelingen 

Aan de noordzijde van de 5e moerbalk (gerekend vanaf de rechter zijgevel) is te zien dat 

hieronder de zijmuur van de entreehal is gemetseld. Aan de hand van de hoogte van het 

stucwerk op afbeelding 158 is te zien dat oorspronkelijk een verlaagd plafond onder het 

sleutelstuk heeft gezeten. Waarschijnlijk dateert deze muur uit de verbouwing van 1754. 

Ter plaatse van het sleutelstuk aan de voorgevelzijde bevindt zich de eerder genoemde 

tweepaneels binnendeur, met brede omlijsting en hardstenen neuten, die mogelijk 

oorspronkelijk in het midden van zijwand van de entreehal heeft gezeten. Aan de 

achtergevelzijde bevindt zich een olijfgroen geschilderd sleutelstuk van het type ‘schuine 

kant als profiel, waarin hol’ (afb. 159). Vanwege het aanwezige stucwerk en de 

voorzetwanden kan het metselwerk en –verband niet worden onderzocht van de zijmuur 

                                                 
189 Ten tijde van het onderzoek is deze schuifwand verwijderd ten behoeve van de huisvesting van Studio Vrolijk. 
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van de entreehal. Bovendien ontbreekt het middendeel van deze muur, vanwege een 

brede doorgang die al vóór 1963 op deze plaats is aangebracht. 

 

 
Afb. 156. Ruimte grenzend aan de rechterzijde (gezien vanaf de Academiestraat) van de 

hal.  

 
Afb. 157. Ruimte in het rechterdeel van het pand voorzien van voorzetwanden en 

systeemplatenplafond. Op de vloer ligt een grenenhouten parketvloer. 

 
Afb. 158. Sleutelstuk aan de voorgevelzijde van het type ‘schuine kant als profiel, waarin 

hol’, aan de onderzijde van de 5e moerbalk (gerekend vanaf de rechter zijgevel). Aan de 

onderzijde heeft, gezien de hoogte van het stucwerk, een verlaagd plafond gezeten. Foto 

genomen richting het zuiden. Onder dit sleutelstuk bevindt zich de, mogelijk 18e eeuwse, 

tweepaneels binnendeur. 

 

Ter hoogte van de voormalige gang aan de voorgevelzijde zijn, aan de onderzijde van de 

vloerdelen van de eerste verdieping, namen van kinderen en een jaartal in potlood, 

waargenomen. Op afbeelding 160 is te lezen : E.E. Roozen 10 jaar 1905 en G. van Dijk oud 

13 jaar 1905. G. van Dijk is geïdentificeerd als Gerrit van Dijk, geboren op 9 mei 1891. Op 

21 februari 1905 werd de verbouwing van het pand tot tekenschool aanbesteed.190 Op 

afbeelding 160 is te zien dat de teksten van de jongens onder de kinderbinten doorlopen. 

                                                 
190 Vriendelijke mededeling Tiemen Goossens (Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe). 
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Afb. 159. Olijfgroen geschilderd sleutelstuk van het type ‘schuine kant als profiel, waarin 

hol’ aan de onderzijde van de 5e moerbalk (gerekend vanaf de noordelijke zijgevel) aan de 

zijde van de achtergevel. 

 

De eerder genoemde inkepingen aan de uiteinden van de kinderbalken op niet functionele 

plaatsen lijken erop te wijzen dat de kinderbalken zijn hergebruikt. Aangezien de teksten 

uit 1905 onder deze hergebruikte kinderbalken door lopen is het aannemelijk dat deze 

balken ten tijde van de verbouwing van 1905 zijn ingebracht. In een bericht in het 

Overveluwsch Weekblad d.d. 30 augustus 1905 wordt vermeld dat bij de verbouwing tot 

tekenschool gebruik is gemaakt van oude materialen. Een nadere omschrijving van deze 

‘oude materialen’ wordt niet gegeven. 

 

 
Afb. 160. De namen E.E. Roozen en G. van Dijk, respectievelijk 10 en 13 jaar, en het jaartal 

1905 aan de onderzijde van de vloerdelen van de eerste verdieping. De teksten lopen onder 

de kinderbalken door.  

 

Op afbeelding 160 is te zien dat een kinderbalk een donkere olijfgroene kleur heeft gehad 

terwijl de overige kinderbalken bruinrood zijn geverfd. Aan de westzijde van de groen 

geschilderde kinderbalk zijn de kinderbalken en de houten plafonddelen bruinrood 

geschilderd. De breedte van de plafonddelen varieert tussen 30 en 35 centimeter. De 

planken zijn circa 2 centimeter dik, zij zijn door middel van messing en groef met elkaar 
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verbonden. Ter plaatse van de groen geschilderde kinderbalk heeft vermoedelijk een 

tussenwand gezeten. Dit wordt bevestigd door de bouwtekening uit 1963 waar op deze 

plaats een gang is weergegeven parallel aan de voorgevel. De gang zal ongeveer 1,30 

meter breed zijn geweest. Deze gang eindigde ter hoogte van de 2e moerbalk waar een 

tussenwand was aangebracht ter afscheiding van de kamer van de directeur van 

gemeentewerken. 

 

Ter plaatse van de 2e moerbalk is te zien dat deze balk en het sleutelstuk van het type 

‘schuine kant als profiel, waarin hol’, enkel aan de zuidzijde zijn behandeld (afb. 161). Dit 

lijkt te duiden op de aanwezigheid van een inmiddels verdwenen tussenwand. De 

moerbalk en sleutelstuk zijn gestuct en van een bruinrode kleur voorzien. Vóór het stucen 

is het hol van het sleutelstuk opgevuld met een stokje en mortel. Doordat de zijkant van 

het sleutelstuk is afgezaagd is goed zichtbaar dat aan de bovenzijde van het sleutelstuk 

spinthout aanwezig is. Mogelijk is in de tijd waaruit deze sleutelstukken dateren gebruik 

gemaakt van tweedegraads bouwmateriaal om de bouwkosten laag te houden. Gewoonlijk 

werd constructiehout met spinthout niet toegepast omdat in spinthout houtborende 

insecten kunnen zitten die structurele schade aan kunnen richten. 

 

Onder §4.3.2 ‘rookkanalen’ is de aanwezigheid van een rookkanaal ter hoogte van het 

midden van de 2e moerbalk (afb. 162) beschreven. De inkeping aan weerszijden van de 

raveling ten behoeve van dit rookkanaal duiden naast de voor de helft behandelde 

moerbalk en sleutelstuk op de aanwezigheid van een tussenwand op deze plaats.  

 
Afb. 161. Voor de helft gestucte en bruinrood geschilderde moerbalk en sleutelstuk. Het hol 

van het sleutelstuk is voor het aanbrengen van het stucwerk dichtgemaakt.  

 

Op een afstand van ongeveer 2,5 meter ten noorden van de tussenwand ter hoogte van de 

2e moerbalk zijn sporen van een tweede tussenwand aangetroffen op de plek van de 1e 

moerbalk. Hier wijzen dubbele kepen aan de onderzijde van de balk, op vijf plaatsen, op de 

eerdere aanwezigheid van stijlen (afb. 163). In deze kepen zijn gesmede nagels 

achtergebleven. De dubbele kepen zaten op een onderlinge afstand van circa 84 

centimeter (hart op hart gemeten).  

Aan de voorgevelzijde ontbreken de inkepingen over een afstand van ongeveer 1,5 meter. 

Dit wijst er mogelijk op dat de gang langs de voorgevel in 1963 waarschijnlijk al in 1905 

aanwezig was en destijds langer was. Hij eindigde daarmee niet bij de 2e moerbalk maar 

liep verder door tot aan de 1e moerbalk.  
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Afb. 162. Boven het systeemplatenplafond is een bruinrood geschilderd balkenplafond 

zichtbaar. Aan de bovenzijde van de moerbalk zijn bakstenen gemetseld die vervolgens 

gestuct en geschilderd zijn.  

 

 

 
Afb. 163. Eerste moerbalk met dubbele kepen aan de onderzijde waar voorheen stijlen van 

een tussenwand waren bevestigd. 

 

Onder het bruinrood geschilderde plafond is een regelwerk aangebracht ten behoeve van 

een verlaagd plafond, zoals zichtbaar is op afbeelding 165.  Boven dit regelwerk is een 

fragment van een formulier (afb. 164) van de Dienst Gemeentewerken aangetroffen dat in 

dit pand gehuisvest was. Gezien het jaartal aan de onderzijde dateert het regelwerk, met 

bijbehorende beplating aan de onderzijde, mogelijk uit de jaren ’50. 
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Afb. 164. Gemeenteformulier uit de jaren ’50 van de 20e eeuw. 

 
Afb. 165. Regelwerk en beplating van een verlaagd plafond dat waarschijnlijk in de jaren 

’50 van de 20e eeuw is aangebracht. 

Linkerdeel van het pand (zuidzijde) 

Het huidige interieur in het linkerdeel van het pand dateert eveneens van omstreeks 1981 

toen de Dienst Gemeentewerken hier gehuisvest was. In het linkerdeel bevonden zich de 

keuken, de wachtkamer, de kamer van de hulpverlener en de kamer van de telefoniste (zie 

afb. 166 en bijlage 6). 

 

 
Afb. 166. Interieur in het linkerdeel (gezien vanaf de Academiestraat) van het gebouw. De 

tussenwanden, systeemplatenplafonds en kwartsiet tegels dateren uit de periode van 

omstreeks 1981 toen de Dienst Gemeentewerken hier gevestigd was. De ruimtes op de foto 

waren (van links naar rechts) in gebruik als keuken, kamer van de hulpverlener en kamer 

van de telefoniste. De ruimte op de voorgrond (met de kwartsiet vloertegels) was de 

wachtruimte. 
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Indelingen 

In de huidige keuken op de begane grond zijn, ter plaatse van de 7e moerbalk, 

overblijfselen van een binnenmuur waargenomen (afb. 167). Hier bevindt zich zowel boven 

als onder de balk metselwerk dat vervolgens gestuct is geweest. Het muurtje aan de 

onderzijde van de balk is opgebouwd uit gele- en oranjeroze bakstenen van het formaat 18 

x 9,5 x 3,5 centimeter. Op de lengtedoorsnedetekening van het gebouw uit 1963 is te zien 

dat dit muurtje oorspronkelijk tot aan het verhoogde plafond van het voormalige lokaal IV, 

op de eerste verdieping, van de tekenschool was opgebouwd. Het is daarom zeer 

waarschijnlijk dat dit muurtje is gebouwd tijdens de verbouwing tot tekenschool in 1905. 

 

Ook ter plaatse van de 9e moerbalk heeft een scheidingswand gezeten (afb. 168). Een 

aanwijzing hiervoor is dat enkel het zuidelijke deel van de moerbalk en onderliggend 

sleutelstuk gestuct en beschilderd is geweest. De ruimte tussen de moerbalk en de 

plafonddelen zijn opgevuld met één rij bakstenen (17 x 8,5 centimeter) die op hun kant zijn 

gelegd en vervolgens gestuct. Op afbeelding 168 is te zien dat het bruinrode balkenplafond 

eerder van een olijfgroene kleur voorzien was. 

 

Tot de 6e kinderbalk, gerekend vanaf de voorgevel, is het balkenplafond bruinrood 

geschilderd (afb. 110). Waarschijnlijk heeft op de overgang tussen het behandelde en 

onbehandelde plafond een tussenmuur gezeten. Het is denkbaar dat het westelijke, 

onbehandelde deel van het balkenplafond voorzien is geweest van een verlaagd plafond 

dat doorliep in de aangrenzende aanbouw aan de achterzijde (lokaal III). 

 

 
 

Afb. 167. Scheidingsmuur ter plaatse van de 7e moerbalk (vanaf de rechter zijgevel 

gerekend). Foto genomen richting het noorden. 
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Afb. 168. Bruinrood geschilderd stucwerk aan de zuidzijde van de 9e moerbalk en 

onderliggend sleutelstuk van het type ‘schuine kant als profiel, waarin hol’. Onder het 

roodbruine balkenplafond is zichtbaar dat het eerder olijfgroen geschilderd is geweest. Foto 

genomen aan de voorgevelzijde, richting het zuiden. 

Interieur eerste verdieping 

Net als op de begane grond dateert het huidige interieur op de 1e verdieping uit de periode 

omstreeks 1981 toen hier de Dienst Gemeentewerken was gevestigd. Destijds zijn hier 

voorzetwanden, tussenwanden en systeemplatenplafonds aangebracht. Door middel van 

de tussenwanden waren aan weerszijden van een lange gang vertrekken voor de 

hulpverleners van de Dienst Gemeentewerken gecreëerd (zie bijlage 6). Het merendeel van 

de tussenwanden was reeds verwijderd ten tijde van het onderzoek. 

 

Voor de beschrijving van het interieur wordt een onderverdeling gemaakt in de overloop, 

het gedeelte van het gebouw aan de linkerzijde van de overloop en het gedeelte aan de 

rechterzijde van de overloop (gezien vanaf de Academiestraat).  

 

Overloop 

Tegenover de huidige trapopgang bevindt zich op de overloop een dames- en herentoilet. 

Tot omstreeks 1981 bevond zich op de locatie van de toiletten het trappenhuis. Zoals 

bovengenoemd was deze waarschijnlijk met de verbouwing van 1905 aan de 

voorgevelzijde gemaakt ter vervanging van een spiltrap aan de achtergevelzijde, in het 

linkerdeel van het gebouw.  

 

Boven de ingangspartij in de voorgevel is op de 1e verdieping achter het 

systeemplatenplafond uit omstreeks 1981 het interieur van een eerdere overloop 

zichtbaar. Hier is, net als op de begane grond, om de 5e en 6e moerbalk (vanaf de rechter 

zijgevel gerekend) een omtimmering aangebracht (afb. 169). Tussen deze moerbalken 

bevindt zich het linksdraaiend vierruitsvenster boven de hoofdentree in de voorgevel (afb. 

170). Tot omstreeks 1981 bevond zich aan de zuidzijde van de 6e moerbalk het trappenhuis 

aan de zijde van de voorgevel.  
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De omtimmering is gestuct en crèmewit geschilderd. Het plafond heeft crèmewit 

beschilderde houten plafonddelen. De omtimmering op de 1e verdieping wijkt af van de 

omtimmering in de entreehal op de begane grond. Ten eerste is de omtimmering op de 1e 

verdieping niet voorzien van een kraalprofilering. Ten tweede is de omtimmering  minder 

dik uitgevoerd. Ten slotte heeft de plint langs het plafond een eenvoudiger profilering.  

Wat opvalt is dat in een hoek de omtimmering en de plafonddelen ontbreken (afb. 169). 

Op de bouwtekening uit 1963 (bijlage 4) zijn op deze plek kasten aangeduid. Dit lijkt erop 

te duiden dat de omtimmering om de kasten heen is aangebracht en daarmee uit de 

periode omstreeks 1963 dateert.   

 

 
Afb. 169. Omtimmering aangebracht om de 5e moerbalk (vanaf de rechter zijgevel 

gerekend). Foto genomen richting het westen. 

 

 
Afb. 170. Interieur van een eerdere overloop boven het huidige systeemplatenplafond. Hier 

ter plaatse van de 6e moerbalk. 
 

Rechterdeel van het pand (noordzijde) 

In het rechterdeel van het pand waren ten tijde van het onderzoek de meeste 

tussenwanden niet meer aanwezig. De indeling van twee vertrekken aan het einde van de 

voormalige gang waren nog wel bewaard gebleven (afb. 171). 

 

Onder het huidige systeemplatenplafond zijn overblijfselen van twee eerdere verlaagde 

plafonds waargenomen (afb. 173 en 174). Op afbeelding 174 zijn resten van een witboard 

plafond zichtbaar dat aan een houten regelwerk was bevestigd. Dit verlaagde plafond 

dateert waarschijnlijk uit de jaren ’60 van de 20e eeuw toen de Dienst Gemeentewerken 

hier al gevestigd was. Boven dit plafond is een plafond zichtbaar dat aan de onderzijde van 

de kinderbalken is bevestigd. Dit plafond bestaat uit geel geschilderde houten 

plafonddelen (afb. 174). 
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Afb. 171. Interieur uit omstreeks 1981. Aan de noordelijke zijgevel nog twee vertrekken die 

destijds bestemd waren voor de hulpverleners van de Dienst Gemeentewerken. 

 

 

 
Afb. 172. Interieur in het rechterdeel van het pand gezien richting het zuiden. Op de 

achtergrond is het huidige trappenhuis zichtbaar.  

 
Afb. 173. Geel geschilderde houten plafonddelen. Deze zijn bevestigd aan onderzijde van de 

roodbruin geschilderde kinderbalken die mogelijk onderdeel uitmaken van het interieur van 

de voormalige tekenschool (1905). 

 

 
Afb. 174. Restanten van een witboard plafond bevestigd aan een houten regelwerk, achter 

het huidige systeemplatenplafond. 
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Afb. 175. Interieur in het linkerdeel van het pand op de 1e verdieping, bestaande uit 

tussenwanden, voorzetwanden en een systeemplatenplafond van omstreeks 1981. Foto 

gezien richting het noorden. 

 

Op afbeelding 173 zijn hierboven dezelfde roodbruin geverfde houten plafonddelen en 

kinderbalken zichtbaar. Dit interieur is ook waargenomen op de begane grond en dateert 

waarschijnlijk uit 1905, toen het pand werd verbouwd tot tekenschool. Door de 

aanwezigheid van de twee oudere verlaagde plafonds achter het huidige 

systeemplatenplafond zijn in dit deel van de eerste verdieping geen sporen van eerdere 

indelingen waargenomen. 

 

 

Linkerdeel van het pand (zuidzijde) 

In het linkerdeel van het pand was eveneens de indeling uit de periode omstreeks 1981 

bewaard gebleven. Van de vier ruimtes waren er destijds twee in gebruik als spreekkamer 

en dienden er twee voor de hulpverleners van de Dienst Gemeentewerken (afb. 175 en 

bijlage 6).191 

 

Achter het systeemplatenplafond uit omstreeks 1981 is het eerder genoemde roodbruin 

geschilderde, grenenhouten kraalschrotenplafond aanwezig met grenenhouten 

kinderbalken (afb. 176). Deze kinderbalken waren voorzien van een kraalprofilering. 

Dergelijke kraalschroten dateren meestal uit het eind van de 19e eeuw of het begin van de 

20e eeuw. De kinderbalken zijn ingekeept in de 8e en 9e moerbalk aangebracht. De 9e 

moerbalk wordt ondersteund door een sleutelstuk met omgekeerd ojief. Dit geheel heeft 

zeer waarschijnlijk onderdeel uitgemaakt van het interieur van het ruime tekenlokaal 

(lokaal IV op afb. 45) uit 1905. De noordelijke scheidingswand van deze ruimte, ter plaatse 

van de 7e moerbalk, is aan de ene zijde voorzien van een voorzetwand (afb. 175) en aan de 

zijde van het huidige trappenhuis van wit stucwerk waardoor deze niet kon worden 

onderzocht. Waarschijnlijk is deze muur opgebouwd uit gele- en oranjeroze bakstenen, 

zoals op de begane grond is vastgesteld ter plaatse van de 7e moerbalk.  

 

Het kraalschrotenplafond is waarschijnlijk in de jaren ’60 van de 20e eeuw weggewerkt met 

een witboardplafond, zoals ook in het rechterdeel van deze verdieping is aangetroffen.   

 

Op afbeelding 177 is te zien dat de 9e moerbalk eerder olijfgroen was geschilderd.  

                                                 
191 Bij de huisvesting van Stichting JAM in september zijn deze tussenwanden verwijderd ten behoeve van een 
keuken. 
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Afb. 176. Grenenhouten kraalschroten plafond en - kinderbalken met kraalprofilering in het 

linkerdeel van het pand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afb. 177. De 9e moerbalk was eerder olijfgroen geschilderd.  
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Interieur zolder 

 
Afb. 178. Zolder, gezien richting het zuiden. 

 

Tussen het 3e en 6e gebint zijn omstreeks 1981 tussenwanden geplaatst om hier een drietal 

vertrekken te creëren. Deze vertrekken en het noordelijke deel van de zolder zijn via een 

gangetje aan de zijde van de Academiestraat toegankelijk (zie afb. 178 en bijlage 5). Tussen 

het 6e en 7e gebint bevindt zich de overloop, met aan weerszijden een tussenwand. De trap 

bevindt zich aan de zijde van de achtergevel. Tot omstreeks 1981 bevond de trap zich aan 

de zijde van de voorgevel. Door de aangebrachte betimmeringen op de overloop zijn hier 

geen sporen van terug te vinden.  

 

Het zuidelijk deel van de zolder is in gebruik als berging dat via een trapje van twee treden 

toegankelijk is. De zoldervloer ligt hier ongeveer 60 centimeter hoger. De moerbalken zijn, 

zeer waarschijnlijk met de verbouwing tot tekenschool in 1905, hier hoger in de voor- en 

achtergevel opgelegd. Met de restauratie van omstreeks 1981 zijn de gebinten, met 

uitzondering van de gebinten ter plaatse van de zolderberging, donker gebeitst.  

 

Sporen van tussenwanden 

Ter plaatse van het 5e gebint zijn sporen van een tussenwand aangetroffen. Hier zijn aan 

de onderzijde van de dekbalk en in beide jukbenen kepen zichtbaar waar de stijlen van een 

tussenwand hebben gezeten (afb. 179).  

 

 Aan de zijkanten van vrijwel elk gebint zijn sporen van nagelgaten en resten van gesmede 

nagels zichtbaar die lijken te wijzen op inmiddels verdwenen tussenwanden (afb. 180). 

Gesmede nagels waren tot ongeveer 1850 in gebruik, daarna werden getrokken nagels 

toegepast.  

 

In een verkoopadvertentie uit 1869 (afb. 24) wordt gesproken over 3 zolders. Mogelijk 

hebben de zojuist beschreven sporen van tussenwanden onderdeel uitgemaakt van deze 

indeling. De sporen van indelingen kunnen mogelijk ook in verband worden gebracht met 

vertrekkenindelingen op de zolder bestemd voor studenten ten tijde van de Gelderse 

academie. Het is bekend dat professoren studenten in de kost namen (zie hoofdstuk 3.1). 

Ook ten tijde van de meisjesschool waren in het pand meisjes in de kost. In deze periode 

(1869 tot en met 1899) zullen echter misschien geen gesmede nagels meer zijn toegepast. 
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Afb. 179. Inkepingen aan de onderzijde van de dekbalk (midden) van het 5e gebint, in het 

westelijke jukbeen (links op de afbeelding) en in het oostelijke jukbeen (rechts op de 

afbeelding). De kepen wijzen op de aanwezigheid van een tussenwand. 
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Afb. 180. Sporen van nagelgaten en restanten van gesmede nagels aan de zijkanten van het 2e gebint lijken te wijzen op een inmiddels verdwenen tussenwand. 

  

Metalen strop en sporen van stroppen aan twee dekbalken. 

Aan de dekbalk van het 9e gebint is een metalen strop genageld met smeedijzeren nagels. Op deze dekbalk zijn sporen van een tweede strop aanwezig. Sporen van stroppen zijn ook 

aangetroffen op de dekbalk van het 8e gebint (afb. 181). Aanvankelijk werd gedacht dat hier tussenhangbalken in hebben gehangen voor een vlieringvloer. Tussenhangbalken worden echter 

doorgaans in stroppen aan de flieringbalken gehangen. Het is daarmee niet duidelijk waarvoor de stroppen gediend hebben. 
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Afb. 181. Metalen strop op de dekbalk van het 9e gebint (zie inzet foto) en sporen van 

metalen stroppen op de dekbalk van de gebinten 8 en 9. Foto genomen richting het zuiden 

(richting de kapel). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

5. Waardestelling 

5.1 Inleiding 

Het pand aan de Academiestraat 14 is, samen met de panden Klooster 6, 7 en 9, 

beschermd als rijksmonument onder monumentnummer 20205. In het 

monumentenregister van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed staat Klooster 6 als 

hoofdadres vermeld. Klooster 6, 7 en 9 zijn inmiddels vernummerd naar respectievelijk 

Klooster 15, 17 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 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.’ 

 

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.192 

Verder dient vermeld te worden dat het jaartal 1754, in de voorgevel van Academiestraat 

14, niet in jaartalankers is weergegeven maar geschilderd. De notatie is aangebracht in 

Romeinse cijfers, MDCCLIV. 

 

                                                 
192 Van der Schaaff en Gout 2001, p. 68. 
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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. 

 
5.2 Contextuele waardestelling 

 

Algemene historische waarden 

De oorspronkelijke 16e eeuwse kloostervleugel van het Sint-Catharinaklooster is gelegen 

binnen de voormalige stadsmuren van Harderwijk. Het heeft 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. Zij leefden volgens de 

derde orde van Sint Franciscus. Deze zusters leefden in gemeenschap van goederen zonder 

een formele kloostergelofte af te leggen. Het is van groot belang voor het aanzien van dit 

gedeelte van de binnenstad van Harderwijk.  

 

Verder is het pand van algemene historische waarde als dienstwoning voor de rector ten 

tijde van het Veluws Gymnasium dat omstreeks 1600 werd opgericht. De gebouwen van 

het Sint-Catharinaklooster werden destijds ingericht voor de huisvesting van het Veluws 

gymnasium en het verblijf voor studenten. Op de stadsplattegrond van Nicolaes van 

Geelkercken uit 1639 staat op de locatie van het klooster de bestemming ‘Hooge Schole en 

Oeconomie’ vermeld. Ten tijde van de Gelderse Academie (in 1648 voortgekomen uit het 

Veluws Gymnasium) was het onderzochte pand een professorenwoning. Afwisselend 

hebben er naast professoren, predikanten en heren die tot de bestuurlijke elite van 

Harderwijk behoorden, gewoond.  

In de periode dat de Sociale dienst in het pand was gevestigd (tot 1963) stond het gebouw 

met de dubbele hardstenen bordestrap bekend als ‘het huis met de blauwe stoep’. Als je 

op de ‘blauwe stoep’ werd gezien, wist iedereen hoe je er financieel voorstond.193 In de 

volksmond staat het huis vandaag de dag nog steeds bekend als ‘het huis met de blauwe 

stoep’. 

 

Ensemblewaarden en stedenbouwkundige waarden 

Het gebouw, als kloostervleugel in het eerste kwart van de 16e eeuw gebouwd, gesitueerd 

binnen het kloostercomplex Sint-Catharina is van belang voor het aanzien van Harderwijk 

en heeft daarmee een hoge monumentwaarde (categorie 1). Het Sint-Catharinaklooster 

was één van de vijf kloosters in de binnenstad van Harderwijk. 

Daarnaast heeft het een hoge monumentwaarde als onderdeel van het Veluws 

Gymnasium (omstreeks 1600) en als onderdeel van de latere Gelderse Academie 

(opgericht in 1648).  

De stedenbouwkundige waarde is eveneens hoog (categorie 1) 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. Op de kaart van 

Blaeu uit 1649 is de benaming van deze straat ‘Catharine Steegh’, verwijzend naar het Sint-

Catharinaklooster. De historische gegevens over deze straat gaan terug tot 1525, wanneer 

gesproken wordt over ‘dat straatje daarmee men naar Sint-Catharijneklooster gaat’.194 Op 

de kadastrale minuut uit 1832 blijkt dat de straatnaam inmiddels is gewijzigd in ‘Academie 

of Zusteren Straatje’. Hierbij werd zowel verwezen naar de ligging van het voormalige Sint-

Catharinaklooster als de ligging van de Gelderse Academie aan deze straat. 

 

 

                                                 
193 Van der Schaaff en Gout 2001, p. 68. 
194 Schabbink 2012, p. 89. 
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Architectuurhistorische waarden  

De architectuurhistorische waarde is hoog (categorie 1).  

De voormalige kloostervleugel van het Sint-Catharinaklooster bezit architectuurhistorische 

waarde als voorbeeld van de ontwikkeling van de kloosterarchitectuur in de 16e eeuw. Het 

gebouw heeft een tweebeukige kelder in laat-gotische stijl met kruisgewelven die in het 

midden op achtkantige bakstenen zuilen rusten. Het gebouw is 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 Sint Agnietenklooster, de Agnietenkapel nog 

bewaard is gebleven. De Agnietenkapel is, net als de Catharinakapel, een dubbelkapel. 

Het pand is in de 18e eeuw verbouwd tot een herenhuis met een ingangspartij in Lodewijk 

XIV-stijl met een dubbele hardstenen bordestrap. Harderwijk heeft een aantal herenhuizen 

in Lodewijkstijlen. Zowel de kelder als de gevels zijn gaaf bewaard gebleven.  

 

Bouwhistorische waarden 

De bouwhistorische waarde is hoog (categorie 1).  

De vele bouwfasen geven een rijke historische gelaagdheid aan het pand vanaf de 16e 

eeuw tot de laat 20e eeuw. De oorspronkelijke 16e eeuwse kloostervleugel werd, gezien de 

toegepaste sleutelstukken van het type ‘schuine kant als profiel, waarin hol’, op zowel de 

begane grond als op de eerste verdieping, mogelijk in de 17e eeuw verbouwd. In de 18e 

eeuw is het gebouw verbouwd tot herenhuis met een rijk gedecoreerde ingangspartij in 

Lodewijk XIV-stijl aan de zijde van de Academiestraat, waarbij grotere vensters werden 

aangebracht. In de tweede helft van de 19e eeuw werd een meisjesschool in het gebouw 

ondergebracht dat in 1905 werd verbouwd tot tekenschool. Omstreeks 1963 en 1981 is 

het gebouw gerestaureerd waarbij onder andere indelingen in het pand werden gewijzigd 

en het dak werd vernieuwd. Bovenstaande gelaagdheid is nog goed af te lezen. 

 

 

Waarden vanuit de gebruikshistorie  

Oorspronkelijk heeft het pand zeer waarschijnlijk dienst gedaan als hoofdgebouw van het 

Sint-Catharinaklooster in de 16e eeuw. Waarschijnlijk sliepen en aten de zusters in dit 

gebouw. In de noordgevel van de aangrenzende kapel zijn dichtgezette doorgangen op de 

begane grond en de eerste verdieping zichtbaar onder ontlastingsbogen. Via de doorgang 

op de eerste verdieping konden de nonnen, waarschijnlijk vanuit het onderzochte pand, 

ongezien de bovenkapel bereiken. Uit deze oudste fase dateren onder andere de 

tweebeukige kelder met ribloze kruisgewelven, in het midden rustend op bakstenen zuilen 

en mogelijk de bakstenen keldervloer die zich onder de huidige bakstenen keldervloer 

bevindt; de lemen vloer (waarvan een klein deel is waargenomen) in het niet 

onderkelderde deel van het pand; delen van de gevels met daarin kloostervensters en het 

oorspronkelijke deel van de kapconstructie, waarbij de onderdelen van de 9 gebinten zijn 

voorzien van gekraste telmerken.  

 

Vanaf omstreeks 1600 was het pand in gebruik als dienstwoning voor de rector van het 

Veluwe Gymnasium. Vervolgens hebben er vanaf 1648 afwisselend professoren en 

predikanten gewoond. Mogelijk hebben de professoren in het onderzochte pand ook 

studenten in de kost gehad, zoals in die tijd gebruikelijk was. Uit deze periode dateren 

mogelijk de sporen van tussenwanden op de zolder. Wellicht waren destijds op zolder 

vertrekken gecreëerd voor de opvang van studenten. Verder dateren de sleutelstukken 

van het type ‘schuine kant als profiel, waarin hol’, mogelijk uit de 17e eeuw en zijn de 

balklagen omhoog of omlaag gebracht om ruimte te creëren voor de opvang van 

studenten. Dit laatste kon vanwege de voorzetwanden niet goed worden onderzocht. 

 

Verder is het gebouw tweemaal bewoond geweest door een heer die behoorde tot de 

bestuurlijk elite. In de periode tussen 1721 en 1767 is het huis bewoond geweest door 

Paulus Wilbrenninck. Mogelijk is hij degene geweest die het pand heeft verbouwd tot 
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herenhuis. Uit deze verbouwing dateert de rijk gedecoreerde ingangspartij in Lodewijk XIV-

stijl en dubbele, hardstenen bordestrap aan de zijde van de Academiestraat. Een deel van 

de huidige schuifvensters zal wellicht eveneens uit deze periode dateren. Volgens het 

jaartal boven de deur zou deze verbouwing in het jaar 1754 zijn afgerond. In het interieur 

dateert een tweepaneels binnendeur, inclusief brede omlijsting en hardstenen neuten zeer 

waarschijnlijk nog uit deze periode. En tenslotte dateert mogelijk de noordelijke zijwand 

van de huidige entreehal uit deze periode. 

 

Aan het eind van de 18e eeuw heeft Isaac Johannes Elsevier in het pand gewoond. Hij 

behoorde eveneens tot de bestuurlijke elite van Harderwijk en is mogelijk degene geweest 

die de, inmiddels verdwenen, tuinkoepel aan de zijde van het Kloosterplein op het erf 

heeft laten bouwen. Deze tuinkoepel staat nog afgebeeld op een foto uit 1902. De 

funderingen van deze tuinkoepel zijn mogelijk bewaard gebleven onder het plaveisel. 

 

In het laatste kwart van de 19e eeuw was een meisjesschool in het pand gevestigd en in het 

eerste kwart van de 20e eeuw een tekenschool. Uit de periode van de meisjesschool 

dateren de groter gemaakte raampartijen in de achtergevel in het rechterdeel van het 

pand (gezien vanaf de Academiestraat). Destijds was het linkerdeel in gebruik als woning 

voor het onderwijzend personeel en het rechterdeel in gebruik als school. In 1905 werd de 

meisjesschool verbouwd tot tekenschool waarbij gebruik gemaakt werd van (niet nader 

omschreven) oude materialen. Het bruinrood geschilderde balkenplafond voorzien van 

stucwerk dateert zeer waarschijnlijk uit deze periode net als het kraalschrotenplafond, in 

het voormalige lokaal IV, op de eerste verdieping. Ook het rookkanaal ter plaatse van de 2e 

moerbalk van rechts (gezien vanaf de Academiestraat) is in deze periode gedateerd. 

 

Uit bovenstaande blijkt dat de historische gelaagdheid wat betreft de functie nog aanwezig 

is, deze is daarom een hoge monumentwaarde (categorie 1) toegekend. 

5.3 Interne waardestelling 

Exterieur 

 

Bouwmassa  

De bouwmassa van het gebouw op een rechthoekig grondplan van één beuk, bestaande 

uit twee bouwlagen heeft een hoge monumentwaarde (categorie 1). De verschillende 

fasen in de opbouw en opzet is goed afleesbaar. Oorspronkelijk maakte het gebouw 

onderdeel uit van het Sint-Catharinaklooster en stond het hiermee in verbinding. In de 18e 

eeuw is het gebouw verbouwd tot herenhuis, waarbij onder andere de huidige 

ingangspartij aan de Academiestraat werd toegevoegd. In 1905 werd het gebouw 

verbouwd tot tekenschool en werd aan de achterzijde een eenlaags lokaal gerealiseerd. 

Ook hiervan zijn sporen terug te vinden in de achtergevel.  

 

Kapvorm  

Voor de restauratie in 1981 had het pand een steiler zadeldak. Met de restauratie zijn het 

dak en de dakbedekking vernieuwd. Het dak is destijds verbreed maar heeft praktisch 

dezelfde hoogte behouden. Het hoge zadeldak tussen puntgevels boven het bakstenen 

gebouw maakt onderdeel uit van de verschijningsvorm van de oorspronkelijke 

kloostervleugel. De kapvorm wordt daarom een positieve monumentwaarde (categorie 2) 

toegekend. 

 

Gevels 

De voor- en zijgevels hebben in de loop der eeuwen meerdere veranderingen ondergaan. 

De historische gelaagdheid hiervan is daarom groot, daarom worden hieraan hoge 

monumentwaarden toegekend. De achtergevel is gepleisterd, waardoor de historische 

gelaagdheid in het metselwerk niet kan worden beoordeeld. De verwachting is dat zich 

bouwsporen achter het pleisterwerk zullen bevinden. Om deze reden en omdat de 



130 
 

Drs. Rachel Halverstad | Opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg | 
Docent: Dr. Ing. Ronald Stenvert  | Hogeschool Utrecht | 2014, werkstuk 4 

achtergevel een onderdeel van de bouwmassa vormt, wordt deze eveneens een hoge 

monumentwaarde toegekend (categorie 1).  

Op diverse plaatsen zijn oude ramen in de gevels vervangen naar een bestaande situatie. 

Aangezien dit gebeurd is vanwege het onderhoud en er vergelijkbare ramen zijn 

teruggeplaatst worden ook deze ramen een hoge monumentwaarde (categorie 1) 

toegekend. Het gaat hier om de ramen in de voorgevel, zijgevels en de achtergevel.  

Daar waar de originele kozijnen nog aanwezig zijn, zijn nog sporen zichtbaar van een 

andere raamindeling.  

Een aantal ramen is aangebracht in de 20e eeuw. Omdat zij echter 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 deur in de achtergevel is eveneens in de 20e eeuw ingebracht. Aangezien deze 

doorgang zeer waarschijnlijk onderdeel heeft uitgemaakt van de 18e eeuwse symmetrische 

plattegrond heeft deze een positieve monumentwaarde (categorie 2). 

 

Constructie 

Kelder 

De tweebeukige kelder met kruisgewelven rustend in het midden op achtkantige 

bakstenen zuilen behoort tot de oudste bouwfase (1e kwart van de 16e eeuw) en vormt 

een belangrijk onderdeel van de ontstaansgeschiedenis van het pand. De kelder heeft een 

hoge monumentwaarde (categorie 1). 

 

Draagconstructie 

De draagconstructie van het pand bestaat uit eikenhouten samengestelde balklagen, aan 

de onderzijde voorzien van sleutelstukken van het type ‘schuine kant als profiel, waarin 

hol’. Deze sleutelstukken dateren waarschijnlijk uit de 17e eeuw. Enkele later toegevoegde 

sleutelstukken lijken meer op ‘sloffen’, deze zijn zeer waarschijnlijk tijdens de verbouwing 

in 1905 toegevoegd. Tijdens deze verbouwing is een ruim lokaal in het linkerdeel van het 

pand op de eerste verdieping gecreëerd waarbij enkele balken hoger in het muurwerk zijn 

opgelegd. In dit vertrek zijn in de oude kepen van twee moerbalken grenenhouten 

kinderbalken, voorzien van kraalprofilering, opgelegd. Deze constructie wordt een hoge 

monumentwaarde (categorie 1) toegekend. 

Op de begane grond is de vloer (enkelvoudige balklaag) in het linkerdeel van het pand 

(gezien vanaf de Academiestraat) omstreeks 1963 vernieuwd, deze is een indifferente 

monumentwaarde toegekend (categorie 3).  

 

Kapconstructie 

Het oorspronkelijke eikenhouten deel van de kapconstructie uit het 1e kwart van de 16e 

eeuw, bestaande uit het onderste juk van in totaal 9 gebinten heeft een hoge 

monumentwaarde (categorie 1). Ook de aanpassing van het onderste juk van het 6e gebint, 

in de 18e eeuw, heeft een hoge monumentwaarde (categorie 1). Het oorspronkelijke deel 

van de kapconstructie bevat meerdere bouwsporen waaronder gekraste telmerken, 

vlotverbindingen, loodlijnen en een paringteken. Daarnaast bevat de kapconstructie 

sporen van tussenwanden die meer kunnen vertellen over de gebruiksgeschiedenis van het 

pand.  

 

Het, tijdens de restauratie van 1981, vervangen deel van het dak waaronder de sporen, 

flieringen en muurplaten en nokbalk hebben een indifferente monumentwaarde (categorie 

3). Het hoge zadeldak maakt echter onderdeel uit van de verschijningsvorm van de 

oorspronkelijke kloostervleugel. De kapvorm wordt daarom een positieve 

monumentwaarde (categorie 2) toegekend. 

 

 



131 
 

Drs. Rachel Halverstad | Opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg | 
Docent: Dr. Ing. Ronald Stenvert  | Hogeschool Utrecht | 2014, werkstuk 4 

Interieur 

Kelder 

In de kelder zijn onder de huidige sub-recente vloer, bestaande uit donkergrijze bakstenen 

die op hun platte zijde zijn gelegd, restanten van een oude keldervloer waargenomen. 

Deze vloer bestaat uit handgevormde oranjerode bakstenen die min of meer in 

keperverband zijn gelegd in het zand. Deze vloer is een hoge monumentwaarde toegekend 

(categorie 1).  

 

In de kelderruimte onderaan de huidige keldertoegang zijn de rode plavuizen, het 

kolenhok en zware kelderdeur in de tussenmuur met betonnen dorpel van hoge 

monumentwaarde (categorie 1). Mogelijk is de tussenmuur met toegangsdeur 

aangebracht in de tweede helft van de 19e eeuw toen gebouwen van het Sint-

Catharinaklooster als militaire opslag werden gebruikt.  

 

In het niet onderkelderde deel is, onder de in de 20e eeuw vervangen begane grondvloer, 

een pakket zand met archeologisch vondstmateriaal aanwezig. Op basis van het aanwezige 

vondstmateriaal is dit pakket mogelijk in de 18e eeuw opgebracht om de begane 

grondvloer op één zelfde niveau te brengen met de begane grondvloer boven de kelder. 

Onder het zandpakket bevindt zich waarschijnlijk een lemen vloer waarvan een klein deel 

(dikte 10 centimeter) is waargenomen tijdens het bouwhistorisch onderzoek. Tijdens het 

onderzoek is vastgesteld dat het ophogingspakket veel archeologisch vondstmateriaal 

bevat daterend uit de 15e eeuw, 17e, 18e en 19e eeuw. In en onder het ophogingspakket 

zijn meerdere archeologische- en bouwhistorische sporen te verwachten.  

 

Begane grond 

Van de 18e eeuwse indeling met een gang haaks op de voorgevel en aan weerszijden 

daarvan een ruimte is de rijk gedecoreerde ingangspartij in Lodewijk XIV-stijl in de 

voorgevel bewaard gebleven. Waarschijnlijk heeft er destijds al een deur aan de andere 

zijde van de gang, in de achtergevel gezeten. Deze kwam uit op het voormalige kloosterhof 

aan de achterzijde van het pand. De huidige deur in de achtergevel dateert van omstreeks 

1981. Deze doorgang is bepalend voor de symmetrische indeling van de plattegrond uit de 

18e eeuwse gebruiksfase en is daarom een positieve monumentwaarde toegekend 

(categorie 2).  

Uit de 18e eeuw of de periode daarvoor dateert waarschijnlijk ook de raveling met 

haardgewelf ter plaatse van de linker strijkbalk (gezien vanaf de Academiestraat). Deze is 

een hoge monumentwaarde toegekend (categorie 1). 

 

Van de 18e eeuwse entreehal is enkel de wand aan de rechterzijde van de voordeur nog 

zichtbaar. Deze wand is in de 20e eeuw grotendeels verwijderd bij het maken van een 

brede doorgang in het midden. Het weinige resterende deel van deze wand kon niet 

worden bestudeerd vanwege de aanwezige voorzetwanden. De wand is echter bepalend 

voor de symmetrische indeling van de voormalige 18e eeuwse plattegrond en heeft 

daarom een positieve monumentwaarde (categorie 2).  

De tweepaneels binnendeur, die zich bij binnenkomst door de voordeur aan de 

rechterzijde bevindt, heeft oorspronkelijk waarschijnlijk in het midden van één van de 

twee wanden van de voormalige gang gezeten. Deze deur met brede deuromlijsting en 

hardstenen neuten is gedateerd in de 18e eeuw en heeft een hoge monumentwaarde 

(categorie 1). 

 

Achter het huidige systeemplatenplafond bevindt zich nog het plafond van de entreehal uit 

de tijd dat de tekenschool in het pand gevestigd was. Ten behoeve van dit plafond zijn 

beide moerbalken, aan weerszijden van de entreehal, in 1905 van een omtimmering met 

een kraalprofilering voorzien. Dit plafond is een hoge monumentwaarde (categorie 1) 

toegekend. 
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De huidige indeling met het huidige trappenhuis en systeemplatenplafonds dateert uit 

1981 toen de Dienst Gemeentewerken in het pand gehuisvest was. Deze indeling heeft 

geen relatie met het verleden van het pand en heeft daarom een indifferente 

monumentwaarde (categorie 1). Een uitzondering hierop vormt de wand aan de linkerzijde 

van het toilet, ter plaatse van de 7e moerbalk (gerekend vanaf de rechter zijgevel 

(noordelijke zijgevel)) op de begane grond en de eerste verdieping. Hier is aan de boven- 

en onderzijde van de moerbalk een muurtje gemetseld dat vervolgens gestuct is. Dit 

muurtje maakt onderdeel uit van de indeling van de plattegrond die in 1905 (met de 

verbouwing tot tekenschool) is ontstaan. Het is daarom een hoge monumentwaarde 

toegekend (categorie 1).  

 

De huidige kwartsiet tegels en grenenhouten vloer op de begane grond dateren uit de 20e 

eeuw, deze zijn een indifferente monumentwaarde (categorie 1) toegekend. 

 

Eerste verdieping 

Op de eerste verdieping is in het linkerdeel achter het huidige systeemplatenplafond het 

plafond van een lokaal van de voormalige tekenschool uit 1905 bewaard gebleven (lokaal 

IV op bijlage 2). Dit plafond betreft een grenenhouten kraalschrotenplafond. Aan de 

onderzijde van één van de twee moerbalken, in dit voormalige lokaal, is een lang 

sleutelstuk met een omgekeerd ojief. Dit interieursaspect bestaande uit het 

kraalschrotenplafond en sleutelstuk met omgekeerd ojief heeft een hoge 

monumentwaarde (categorie 1). 

 

De huidige indeling dateert van omstreeks 1981 en heeft geen relatie met het verleden. 

Aan de indeling is daarom een indifferente monumentwaarde toegekend (categorie 1).  

Het rookkanaal aan de zijde van de noordelijke zijgevel is een hoge monumentwaarde 

toegekend (categorie 1). Dit rookkanaal is op basis van de vormgeving van het inspectieluik 

op de zolder en in de kelder gedateerd omstreeks 1900. En dateert daarmee uit de periode 

dat het pand in gebruik was als meisjesschool of als tekenschool.  

 

Zolder 

De interieurafwerking op zolder bestaat uit laat 20e eeuwse tussenwanden, binnendeuren 

en vloerafwerkingen. Ook de trap naar zolder dateert uit deze periode. Zij hebben een 

indifferente monumentwaarde (categorie 3).  

Aan de zijde van de noordelijke zijgevel is een inwendig rookkanaal dat op basis van de 

vormgeving van het inspectieluik op de zolder en in de kelder van omstreeks 1900 dateert. 

Deze schoorsteen is in 1981 vanaf de zoldervloer afgebroken en opnieuw weer 

opgebouwd. Dit deel is een indifferente monumentwaarde toegekend (categorie 3). 

 

Waardestellingsrepresentatietekeningen 

Als afsluiting van de waardering in de tekst volgen de 

waardestellingsrepresentatietekeningen. Deze tekeningen kunnen niet los worden gezien 

van de tekst van §5.3, aangezien sommige waarden niet of nauwelijks op tekening zijn aan 

te geven. De waarden worden op basis van de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek 

2009195 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). 

                                                 
195 Hendriks en van der Hoeve 2009. 
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Waardestellingsrepresentatietekening kelder en gebouwcontour196  

 
voorgevel 

 

 

Waardestellingsrepresentatietekening begane grond197 

 
voorgevel 

 
                                                 
196 Bewerking van de bouwtekening uit 1963, bijlage 4. 
197 Bewerking van de bouwtekening uit 2005, bijlage 7. 

Legenda 
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Waardestellingsrepresentatietekening eerste verdieping198 

 
voorgevel 

 

 

 

Waardestellingsrepresentatietekening zolder199 

 
voorgevel 

 

 

                                                 
198 Bewerking van de bouwtekening uit 2005, bijlage 7. 
199 Bewerking van de bouwtekening uit 2005, bijlage 7. 

Legenda 
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6. Advies voor nader onderzoek 

x Om te onderzoeken of in het rechterdeel van het pand op de eerste verdieping eveneens sleutelstukken bewaard zijn gebleven, zouden de huidige omtimmeringen aan de onderzijde van 

de moerbalken, die onderdeel uitmaken van het huidige systeemplatenplafond, verwijderd moeten worden. Tevens kan dan onderzocht worden of onder deze eventueel aanwezige 

sleutelstukken een korbeel zit of heeft gezeten. Dit naar aanleiding van het aanwezige korbeel onder het sleutelstuk ter plaatse van de 6e moerbalk (gerekend vanaf de noordelijke zijgevel) 

op de eerste verdieping. 

 

x Om sporen van eerdere indelingen in het rechterdeel van het pand op de eerste verdieping te kunnen onderzoeken, zouden de twee verlaagde plafonds die zich boven het huidige 

systeemplatenplafond bevinden en zeer waarschijnlijk uit de periode van ná 1905 dateren verwijderd moeten worden. Ook wordt aanbevolen om nader te onderzoeken of aan de zijde van 

de noordelijke zijgevel nog sporen van haarden aanwezig zijn achter de huidige voorzetwand. 

 

x Ontpleistering van de achtergevel kan informatie opleveren over de aanwezigheid van oudere gevelopeningen.  

 

x Om meer te weten te komen over de stookplaats in het linkerdeel van het pand op de begane grond en de doorgangen vanuit het onderzochte pand naar de naastgelegen kapel, wordt 

geadviseerd om hier de voorzetwand te verwijderen zodat het oude metselwerk onderzocht kan worden. 

 

x Ondanks het relatief uitgebreide onderzoek is de oorspronkelijke situatie niet te achterhalen en zijn de aangebrachte veranderingen gedurende de meerdere bouwfasen beperkt te 

reconstrueren. Om na te gaan hoe het interieur er in de verschillende bouwfasen heeft uitgezien wordt een bouwhistorische ontleding aanbevolen waarbij de voorzetwanden en verlaagde 

plafonds verwijderd worden. Verder kan kleurhistorische onderzoek aan de balklagen hierover informatie opleveren.  

 

x Tijdens het onderzoek zijn onder de huidige (sub)recente keldervloer overblijfselen van een oudere, mogelijk oorspronkelijke, bakstenen keldervloer waargenomen. Nader onderzoek is 

nodig om na te gaan in hoeverre deze keldervloer bewaard is gebleven. Deze oudere keldervloer is gelegd in het zand. In dit zandpakket zijn archeologische vondsten en sporen te 

verwachten.  

 

x In het niet-onderkelderde deel van het pand is vermoedelijk een lemen vloer aanwezig. Hierboven is een ophogingspakket aangebracht dat op basis van het aangetroffen vondstmateriaal 

waarschijnlijk is aangebracht in de 18e eeuw. Bij eventuele verbouwingen/ontgravingen wordt nader onderzoek aanbevolen in verband met de te verwachten archeologische vondsten en/of 

archeologische- en bouwhistorische sporen in en onder het ophogingspakket. 
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x Het plan bestaat om de hardstenen dubbele bordestrap aan de zijde van de Academiestraat te restaureren, waarbij delen van de trap vervangen zouden moeten worden. Indien dit plan 

uitgevoerd gaat worden is het aan te bevelen om bij de tijdelijke verwijdering van onderdelen van de trap onderzoek uit te voeren naar de achterliggende voorgevel. Op deze locatie zijn in 

het kelderinterieur namelijk sporen van een keldertoegang vanaf de Academiestraat aangetroffen. Verder wordt naast het maken van een opnametekening aanbevolen om de interne 

constructie van de dubbele hardstenen bordestrap nader te onderzoeken.  

 

x Om een nauwkeuriger datering van de samengestelde balklagen en de kap te krijgen wordt geadviseerd dendrochronologisch onderzoek (jaarringenonderzoek) uit te laten voeren. Hierbij 

is het van belang om na te gaan of de sleutelstukken van het type ‘schuine kant als profiel, waarin hol’ uit de 17e eeuw dateren en daarmee onderdeel uitgemaakt hebben van een grootse 

verbouwing van het pand. Om uit te sluiten dat een hergebruikt sleutelstuk wordt onderzocht is het aan te bevelen om het geïntegreerde sleutelstuk aan de 8e moerbalk (gerekend vanaf de 

noordelijke zijgevel) op de begane grond dendrochronologisch te laten onderzoeken. Dit pseudosleutelstuk bestaat samen met de moerbalk uit één geheel. Gezien de dikte van het hout is 

het bovendien te verwachten dat hierin voldoende jaarringen aanwezig zijn voor het dendrochronologisch onderzoek.  
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Bijlage 1 Redengevende omschrijving monumentnummer 20205 

 

 
 

Bijlage 2 Bouwtekeningen 11 mei 1911 (bron: Nieuw Archief 

Harderwijk (1814 – 1943), inv.nr. 4092) 
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Bijlage 3 Bouwtekening omstreeks 1955 (bron: parochiearchief 

Sint-Catharinakerk) 
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Bijlage 4 Bouwtekeningen 1963 (bron: gemeente Harderwijk)200  

 

                                                 
200 Aangeleverd door Aart Bronkhorst, bouwkundig adviseur van de gemeente Harderwijk.  
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Bijlage 5 Bouwtekeningen maart 1979 (Streekarchivariaat 

Noordwest-Veluwe te Harderwijk, K291-1 en K292)  

 

Bestaande achtergevel 
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Gewijzigde achtergevel 
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Zuidelijke zijgevel  

 
 

 

 

 

Noordelijke zijgevel  
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Kapplan 

 
 

 

Lengtedoorsnede kap 

 
 

 

 

 

Bestaande plattegrond zolder 

 
 

 

 

Bestaande plattegrond begane grond 
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Gewijzigde plattegrond begane grond 

 
 

Detail gevel en aanzicht gevel 

 

Gewijzigde kap 
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Bijlage 6 Bouwtekeningen circa 1981 (na maart 1981) (bron: 

gemeente Harderwijk)201  

 

Plattegrond begane grond 

 

 

 

 

 

 

 

Plattegrond eerste verdieping 

                                                 
201 Aangeleverd door Aart Bronkhorst, bouwkundig adviseur van de gemeente Harderwijk. 
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 Bijlage 7 Bouwtekeningen 2005 (bron: gemeente Harderwijk)202  

 

 
 

 
 

 

 

 

                                                 
202 Aangeleverd door Aart Bronkhorst, bouwkundig adviseur van de gemeente Harderwijk. 
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