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Overzicht van de voorgevel van het onderzochte huis dat een onderdeel vormt van de afsluitende gevelwand aan het eind van de
Zaadmarkt.
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1 INLEIDING
Momenteel worden in opdracht van de Stichting
Wijnhuisfonds door het Bureau voor architectuur en
restauratie plannen voorbereid voor de verbouw en
restauratie van het huis ‘Dat Bolwerck’ aan de
Zaadmarkt in Zutphen. Bij deze plannen wordt
uitgegaan van het opsplitsen van het huidige gebouw
in een aantal ruime appartementen. Als doelgroep
wordt daarbij gedacht aan wat meer kapitaalkrachtige
senioren. Vanwege de monumentenstatus worden
door de gemeente Zutphen hoge eisen aan deze
plannen gesteld, onder andere aan een zorgvuldige
omgang met de historische bouwsubstantie.
Daarnaast bestaat de wens bij opdrachtgever en
gemeente om in het kader van ‘Zutphen
klimaatneutraal’ maximaal in te zetten op
energiebesparende maatregelen. Aan arcx is daarom
gevraagd om de bouwgeschiedenis van het complex
inzichtelijk te maken en een waardering op te stellen.
Het pand is in de jaren 1939-1940 ingrijpend
gerestaureerd onder leiding van de bekende architect
A.A. Kok. Over deze restauratie is destijds in
Heemschut uitvoerig door hem gepubliceerd. Het
pand vertegenwoordigt een belangrijke plek in de
geschiedenis van de monumentenzorg van Zutphen.
Het is het pand waar de gemeente de eerste grote
subsidie aan gaf en het is al lange tijd in het bezit
van het Wijnhuisfonds. De restauratie van Kok is zeer
relevant voor de cultuurhistorische betekenis van het
huis.
onderzoeksplan
In 2011 is gestart met de inventariserende fase van
het bouwhistorische onderzoek. Vanwege beperkte
medewerking van de toenmalige bewoner is
begonnen met een archiefonderzoek bij het NAI in

Rotterdam, de RCE in Amersfoort en het Stads- en
Streekarchief in Zutphen. In deze archieven zijn de
tekeningen en de documentatie van de restauratie uit
1939-’40 en latere verbouwingen aangetroffen. De
verschijningsvorm van voor 1939 is vervolgens door
een beperkte veldverkenning vergeleken met de
huidige situatie. Uit deze vergelijking is duidelijk
geworden welke onderdelen na 1939 aangebracht of
vervangen zijn en wat nog tot de authentieke opzet
behoort. De voorlopige resultaten zijn aan de hand
van foto’s en archiefdocumentatie in maart 2011
mondeling gepresenteerd aan de gemeentelijke
monumentencommissie.
In november 2012 is door de opdrachtgever een
keuze gemaakt voor het herbestemmen van het
complex met drie appartementen waarvan er één op
de begane grond en twee op de verdieping gesitueerd
zullen worden. Er is dus gekozen voor een horizontale
scheiding van de woningen, waarbij de
hoofdontsluiting via het bestaande trappenhuis loopt.
De gemeente Zutphen heeft eerder al aangegeven
dat bij de uitwerking van deze plannen een
bouwhistorische rapportage opgesteld dient te
worden, aan de hand waarvan een afweging gemaakt
kan worden welke cultuurhistorische waarden bij de
verandering in het geding zijn en waar ruimte is voor
nieuwe ontwikkelingen. Met name daar waar door
nieuwe ingrepen de bestaande situatie wijzigt, is een
cultuurhistorische waardestelling als onderlegger bij
de beoordeling het meest gewenst.
Na ontruiming van het pand is eind 2012 het
bouwhistorische onderzoek weer opgepakt. Begonnen
is met het opstellen van een chronologische
beschrijving van de ruimtelijke ontwikkeling van het
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complex tot aan de 20ste eeuw en een overzicht van
de belangrijkste veranderingen uit de jaren 1939-’40
en de periode daarna. Vervolgens zijn alle gevels en
het interieur van de bij de herbestemming betrokken
vertrekken uitgebreid gefotografeerd. Deze opnamen
vormen de basis voor een catalogus die opgebouwd is
uit deze foto’s en een toelichting op de veranderingen
die in de loop van de tijd hebben plaatsgevonden.
Hiermee wordt inzicht verschaft in de huidige
verschijningsvorm van het gebouw en de periode van
ontstaan van de verschillende onderdelen. Op
opmetingstekeningen (gevels en plattegronden) van
de huidige situatie worden de belangrijkste
veranderingen uit het verleden in kleur gemarkeerd
(faseringstekeningen).
De bouwhistorische waardering is naast een
beschrijving op hoofdlijnen verder met kleurcodes
gedetailleerd vastgelegd op waarderingstekeningen.

Overzicht van de achterzijde van het complex met rechts de rangschikking van de verschillende bouwmassa’s in een schetsmatig 3-d model.
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2 BESCHRIJVING
Het onderzochte huis is gelegen aan het eind van de
Zaadmarkt, op een terrein met aan de linker zijde de
Drogenapsteeg die toegang geeft tot de
Drogenapstoren. Aan de achterzijde grenst de tuin
aan de stadsmuur. Aan de straatzijde is de locatie
bebouwd met een hoofdgebouw (A), een aankapping
aan de achterzijde (B), een zijvleugel aan de Markt
(C), een trappenhuis (D) en een voormalig koetshuis
(E). Het koetshuis is apart verhuurd en maakt
daarom geen onderdeel uit van het onderzoek.
Het hoofdgebouw (A) is onderkelderd en telt daar
boven twee bouwlagen onder een zadeldak. De
voorgevel is drie vensterassen breed, de vensters zijn
uitgevoerd als kruiskozijnen die verdiept in
korfboognissen aangebracht zijn. De gevel wordt
beëindigd met een aantal trappen, die met
ezelsruggen afgedekt zijn met aan het eind een
pinakel. De geveltop is uitgevoerd in de vorm van een
accoladeboog. De zijgevel in de Drogenapsteeg heeft
op de begane grond en de verdieping een rij vensters
uitgevoerd als kruis- en kloostervenster. De
achtergevel heeft in de top een aantal kleine licht- en
luchtopeningen.
De aankapping (B) aan de achterzijde telt één
bouwlaag en sluit met een lessenaardak aan op de
achtergevel van het hoofdgebouw.
De zijvleugel (C) aan de Markt telt twee bouwlagen
onder een schilddak.
In de oksel van bouwdeel A en C staat aan de
achterzijde een volume (D) waarin de verdiepingstrap
ondergebracht is. Voor een uitgebreide documentatie
van de ruimtelijke opzet van het onderzochte huis
wordt verwezen naar de recente opmeting door
Bureau voor architectuur en restauratie ir. F. F.
Ambagtsheer uit Zutphen.

bouwgeschiedenis in hoofdlijnen
In 1532 verrees aan de binnenzijde van de Saltpoort
een dwangburcht die de stad tot gehoorzaamheid
moest dwingen aan Karel van Gelre. In 1538 werd de
gehate burcht weer gesloopt en in 1549 bouwde
Jorien Warninckhoff op een deel van het vrijgekomen
terrein het huis ‘Dat Bolwerck’. Warninckhoff was
naast overrentmeester van de stad Zutphen ook
rentmeester van het Graafschap Bergh.

Tussen 1961 en 1967 wordt de bibliotheek
gemoderniseerd en worden de garageboxen in het
koetshuis bij de jeugduitleen getrokken.
Architectenatelier A.A. Kok maakt hiervoor het
ontwerp.
In 1983 verhuist de bibliotheek naar de
Broederenkerk, Dat Bolwerck wordt naar plannen van
ir. A. Meerstadt veranderd in een woning.

Omstreeks 1580 verrees tegen de achtergevel van
het huis een ondiepe aanbouw, afgedekt met een
lessenaardak.
In het midden van de 17de eeuw werd aan de
Zaadmarkt een zijvleugel gebouwd. In de oksel
tussen de beide gebouwen kwam aan de achterzijde
een nieuw trappenhuis met een monumentale
bordestrap. Waarschijnlijk stond daarvoor op deze
plek al een (kleiner) trappenhuis.
In de 18de eeuw werden de vensters in de voor- en de
achtergevel gemoderniseerd met schuiframen.
Aan het eind van de 18de eeuw werden de ramen in
de voorgevel opnieuw gemoderniseerd, nu in
empirestijl. Ook de huidige voordeur zal in deze tijd
gerealiseerd zijn.
In de jaren 1939-1940 wordt het huis gerestaureerd
onder leiding van architect A.A. Kok. De nieuwe
bestemming wordt Openbare Bibliotheek. De
overdracht door de ‘Commissie tot aankoop en
restauratie van het huis Dat Bolwerck te Zutphen’
aan de Stichting Wijnhuisfonds vindt plaats op 23
november 1940.
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Kapplan van het onderzochte complex met de in de
tekst gevolgde indeling in bouwmassa’s.

indeling en constructieve opbouw
Onderstaand is van de verschillende bouwmassa’s de
indeling en de opbouw van de vloer- en
kapconstructies weergegeven. E.e.a. is beschreven
voor zover dat in de huidige situatie zonder
destructief onderzoek waarneembaar is.
deel A
Het deel van het hoofdhuis aan de Zaadmarkt is
onderkelderd. Deze kelder is voorzien van twee in de
lengterichting aangebrachte troggewelven die in het
midden ondersteund worden door een zware muur
waarin drie grote openingen aangebracht zijn. Deze
openingen zijn afgesloten met segmentbogen. Deze
kelder heeft aan de linker zijde een buitentrap naar
de straat, die afgesloten is met een luik. De kelder is
ook vanuit de hal toegankelijk via een later
toegevoegde houten binnentrap. Aan de lange zijden
van de kelder zijn in de buitenmuren twee
kelderlichten aangebracht. Aan de zijde van de hal
zijn deze dichtgemetseld, aan de Drogenapsteeg
worden deze afgesloten met luiken.
Op deze kelder sluit aan de achterzijde een kleine c.v.
kelder aan die voorzien is van een houten kelderdek
dat met een stucplafond afgewerkt is.
De ruimte is op de begane grond en op de verdieping
met een zware scheidingsmuur verdeeld in een
voorkamer en een diepere achterkamer. Tegen deze
scheidingswand is in ieder vertrek een schouw
geplaatst. De rookkanalen van deze schouwen zijn
verbonden met een zware schoorsteen die vanaf de
zoldervloer via de nok vrij naar buiten loopt.
De balklagen van de verdiepings- en de zoldervloer
zijn uitgevoerd met moer- en kinderbinten. De
moerbalken zijn bij de opleggingen voorzien van
geprofileerde consoles.

Overzicht van de kelder onder deel A in de richting
van de gevel aan de Zaadmarkt.

Overzicht van de kapconsructie van deel A in de
richting van de achtergevel.

De eiken kapconstructie is opgebouwd uit daksporen
met een vierkante doorsnede met in de top een enkel
haanhout. Deze daksporen worden opgevangen door
flieringen die ondersteund worden door vijf
gestapelde gebinten, waarvan de onderste uitgevoerd
zijn met gekromde stijlen. De windschoren zijn aan
de bovenzijde in de flieringen gepend en aan de
onderzijde tegen de stijlen gespijkerd. Ter plaatse
van de voor- en de achtergevel zijn geen windschoren
aangebracht. De onderdelen van de gebinten zijn
genummerd met gekraste telmerken, onderscheid
tussen links en rechts is gemaakt door de plaats
waarop gemerkt is. Aan de westzijde staan de
merken op de achterzijde, aan de oostzijde op de
binnenkant van de constructieonderdelen. De
nummering is compleet en de gebinten zijn
opvolgend vanaf de voorgevel genummerd 1 tot en
met 5.
Tussen de achterzijde en gebint nr 5 is aan de rechter
zijde een hijsrad aangebracht. Ter plaatse is in de
borstwering een dubbele hijsdeur uitgespaard.

lessenaardak. Dit deel is niet onderkelderd. De
zolderbalklaag is uitgevoerd met moer- en
kinderbinten. De moerbalken zijn bij de opleggingen
voorzien van geprofileerde consoles.
De kapconstructie bestaat uit rondhouten daksporen
die ondersteund worden door flieringen die rusten op
een half eiken gebint.

deel B
Tegen de achterzijde van bouwdeel A is een
verdiepingloze aanbouw geplaatst met een
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deel C
Dit bouwdeel wordt op de begane grond voor het
grootste deel ingenomen door de entreehal. Links
daarvan is een representatief vertrek gesitueerd dat
in gebruik is bij het bestuur van het Wijnhuisfonds.
Aan de achterzijde is tegen bouwdeel A een
trappenhuis uitgespaard (deel D).
De verdieping is ingedeeld met twee vertrekken, van
het rechter vertrek zijn recent een gang en twee
kleine sanitaire ruimten afgescheiden.
De verdiepings- en de zolderbalklagen zijn niet in het
zicht. Uit de bevestiging van de vloerdelen van de
zolderbalklaag valt af te leiden dat deze enkelvoudig
uitgevoerd is. De verdiepingsbalklaag gaat in de
huidige situatie schuil achter stucplafonds. Tijdens de

Overzicht van de begane grond van bouwdeel B.

Kapconstructie van bouwdeel C.

restauratie in de jaren 1939-’40 kon deze wel
waargenomen worden. Kok beschrijft deze vloer als
enkelvoudig, van naaldhout en voorzien van
geschilderde biezen.

deel D
In bouwdeel D is de verdiepingstrap ondergebracht.
Deze is uitgevoerd als bordestrap met twee
tussenbordessen. De geheel eiken trap heeft een
balustrade en traphek dat opgebouwd is uit zware
geprofileerde eiken balusters die afgedekt zijn met
een zware geprofileerde handlijst. De treden zijn aan
de buitenzijde opgelegd in de muur.
Onder de trap is op de begane grond een toilet
gemaakt. Het trappenhuis is afgedekt met een flauw
hellend lessenaardak waarvan de constructie bestaat
uit rondhouten daksporen die ondersteund worden
door een gording.

De kapconstructie bestaat uit gekantrechte
rondhouten daksporen die ondersteund worden door
flieringen die rusten op drie gestapelde gebinten. De
vlieringvloer ter hoogte van de dekbalken van het
onderste gebint is gerealiseerd met zogenaamde
tussenhangbalkjes, uitgevoerd in grenen. Alleen de
onderste gebinten zijn voorzien van windschoren, die
aan de bovenzijde in de flieringen gepend zijn en aan
de onderzijde tegen de gebintstijlen gespijkerd zijn.
De onderste gebinten zijn genummerd met gehakte
telmerken, met de afmeting van de merken is
onderscheid tussen links en rechts gemaakt. De
gebinten staan niet in de juiste volgorde, nummer
één staat in het midden, twee aan de oostzijde en
drie aan de westzijde. Aan de westzijde zijn ten
behoeve van het eindschild twee grenen halve
gebinten geplaatst. Ook de bovenste gebinten zijn
geheel in grenen uitgevoerd. Zeer waarschijnlijk zijn
deze bij een latere verbouwing (in de 18de eeuw)
toegevoegd.
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Bovenste deel van de verdiepingstrap in deel D.

Door architectenbureau Kok gemaakte opmetingsschets van de zijgevel van dat Bolwerck aan de
Drogenapsteeg (Collectie NAI). Rechts een portret van A.A. Kok met op de achtergrond de Speeltoren in
Monnickendam in de steigers. Kok restaureerde dit object in de jaren 1926-’29.
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3 A. A. KOK
Architect Abel Antoon Kok (Dordrecht, 23 mei 1881 Amsterdam, 15 april 1951) en zijn zoon IJsbrand
maakten deel uit van de stroming die panden zoveel
mogelijk terugbracht in de vermeende originele
situatie. Ze restaureerden meer dan honderd panden
terug naar een hoofdzakelijk 17de eeuws ideaalbeeld
en pakten hun panden daarom meestal grondig aan.
Kok liet zich niet leiden door theorieën of idealen, hij
was vooral praktisch ingesteld en de wijze van
restaureren werd bepaald door het gebouw. De mix
tussen herstellingen en historiserende toevoegingen
was afhankelijk van de toestand van een pand. Zag
een onderdeel er nog goed uit, dan werden alleen
herstellingen uitgevoerd, noodzakelijke
vernieuwingen werden uitgevoerd in oude materialen
in een historiserende vormgeving. Daarbij werd niet
geschroomd om van bouwfragmenten afkomstig van
andere panden gebruik te maken1.
Zo gaven ze panden hun gesloopte topgevels terug,
voegden nieuwe deuren toe en vervingen grote
ramen door vensters met kleine ruitjes. Kok was zeer
actief binnen de Bond Heemschut en verzorgde op
latere leeftijd de redactie van de boekjes in de
Heemschut-reeks. Naar hedendaagse maatstaven
gemeten, zouden de talloze restauraties die hij
uitvoerde de toets der kritiek niet altijd geheel
kunnen doorstaan. Hoewel de ambachtelijke en
technische aspecten goed verzorgd waren en hij zich
voor zijn ontwerpen topografisch goed oriënteerde,
ging hij bij het scheppen van een ideaalbeeld vaak
erg ver in het reconstrueren van onderdelen, zonder
dat daarvoor een (bouw)historische onderbouwing
beschikbaar was. Bij zijn ingrijpende reconstructies

gingen veel bouwsporen en daarmee veel van de
historische gelaagdheid van de desbetreffende
panden verloren.
restauratie van ‘Dat Bolwerck’
Van alle recente ingrepen heeft de restauratie in de
jaren 1939-’40 door Kok het zwaarst haar stempel op
de verschijningsvorm van het huis gedrukt. Dit valt
niet alleen af te leiden uit de vergelijking tussen de
tekeningen van de bestaande en de nieuwe situatie,
de gehele restauratie is zowel wat betreft de
communicatie tussen opdrachtgever en architect,
verschillende versies van de bestekken, detail- en
overzichtstekeningen, foto’s en een

1 Mayke Haaksman, De restauraties van Jan de Meijer en A.A. Kok, in: KNOB bulletin 2005-1, p 10-21
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publicatie in het blad Heemschut in 1941 zeer
uitvoerig gedocumenteerd.
Het eerste contact tussen Kok en Jhr. Mr. M.W.C. de
Jonge, secretaris van de Stichting Wijnhuisfonds, met
betrekking tot het huis Dat Bolwerck dateert uit
1937. Op 24 juni van dat jaar bezoekt Kok op de
terugweg uit Winterswijk, waar hij destijds de St.
Jacobstoren restaureerde, het huis aan de
Zaadmarkt. Kok is op dat moment in opdracht van
het Wijnhuisfonds ook bezig met de voorbereiding
van de restauratie van enkele panden aan de
Groenmarkt. Het bezoek leidt tot een opdracht, wat
af te leiden valt uit het feit dat in het voorjaar van

1938 door Kok en zijn zoon IJsbrand opmetingen
uitgevoerd worden aan Dat Bolwerck. Daarvoor wordt
een achterkamer in het pand als tijdelijk werkvertrek
ingericht.
Op 19 september 1938 bericht de architect aan De
Jonge dat voor het restauratieplan overleg met
Monumentenzorg noodzakelijk is en dat ‘daarbij de
nieuwe vorm van den voorgevel - hoewel geldelijk
slechts een onderdeel - voorop in de belangstelling
zal staan. [..] Dit zal een moeilijke zaak zijn omdat
juist in de laatste maanden de meeningen zijn
aangescherpt door onbekookte tijdschriftopstellen
over te ver doorgevoerde restauraties.’ Hij doelt
daarbij op publicaties in het R.K. Bouwblad van 21
juli en 1 september 1938.
In april 1939 wordt Kok door het Rijksbureau voor de
Monumentenzorg verzocht om een toelichting te
geven op het ingediende restauratieplan. Kok schrijft
in dit verband aan De Jonge dat hij ‘twee en een half
uur achtereen examen moest doen - en soms
lesgeven - uit het bestek, regel voor regel!’ Op het
belangrijkste voor Kok, de restauratie van de
voorgevel was geen enkele opmerking. Wel moest de
kap van de uitbouw aan de achterzijde (deel B) als
bestaand blijven.
De openbare aanbesteding van de
restauratiewerkzaamheden van het huis Dat Bolwerck
en de daar achter gelegen vestingmuur vindt plaats
op 26 april 1939. De laagste inschrijver is NV Bouwen Aannemingsbedrijf Jacon Prett uit Oostzaan, aan
wie het werk voor fl 18.800,-- gegund wordt.

Voorgevel van Dat Bolwerck zoals gefotografeerd door het Rijksburau voor de Monumentenzorg in 1930 (Collectie
NAI).

restauratiefilosofie
Door een huidige bril bekeken worden de
restauratieactiviteiten van Kok al gauw beoordeeld als
zeer ingrijpend en met een iets te fanatieke drang

complex blijkt dat wat genuanceerder te liggen. In
het geval van Dat Bolwerck is zorgvuldig gekeken en
omgegaan met de aangetroffen bouwsporen, Kok

werden bij het uitwerken van de plannen waren
destijds - veel meer als nu gebruikelijk - gebaseerd
op de presentatie en herkenning van de

naar stijlzuiverheid. Bij nadere beschouwing van de
restauratiedocumentatie van het onderzochte

realiseerde zich goed dat het gebouw in verschillende
fasen tot stand gekomen was. De keuzes die gemaakt

desbetreffende bouwstijl. Daarbij werd het principe
van de ‘dominante tijdlaag ‘ gehanteerd waarbij het
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terughoudend aangepakt, hier werden alleen
reparaties uitgevoerd. Bij het trappenhuis kwam bij
het afbikken van de muren een oudere
vensterindeling tevoorschijn. Aan de buitenzijde zijn
enkele bouwsporen hiervan geconserveerd, aan de
binnenzijde is daarvan niets te zien. Kok vond de mix
van een laat middeleeuws trappenhuis, een 17de
eeuwse bordestrap (die hij abusievelijk in de 18de
eeuw dateerde) en 18de eeuwse vensters kennelijk al
verwarrend genoeg.
Ook bij de invulling van het interieur zette Kok
maximaal in op de historische beleving van het
gebouw. Niet alleen door het ontwerp van het
meubilair voor de bibliotheek maar ook door het
verplaatsen van historische schouwen en behang en
het aanbrengen van (nieuwe) historiserende
afwerkingen.
Met deze aanpak heeft Kok niet alleen het gebouw
voor verder verval behoed, hij heeft met zijn
ingrepen en toevoegingen een ‘Gesamtkunstwerk’
gecreëerd waarvan niet meer controleerbaar is of de
gekozen oplossingen 100% historisch kloppen.
Daarmee heeft hij ongewild de monumentale waarde
aangetast, maar in retrospectief heeft hij
tegelijkertijd een historische tijdlaag toegevoegd: die
van een vooroorlogse restauratie/herbestemming.

Voorgevel van Dat Bolwerck na de restauratie van 1939-’40 (Collectie NAI).

mixen van stijlen en periodes zoveel mogelijk
vermeden werd. In de voorgevel bijvoorbeeld werden
de bestaande houten kozijnen zorgvuldig bekeken en
gedocumenteerd, maar vooral vanuit het perspectief

uitgevoerd; van de houten 18de eeuwse kozijnen bleef
in de huidige situatie niets bewaard, het lijkt alsof de
kruiskozijnen er altijd gezeten hebben. In die zin is
de opzet van Kok zeer goed geslaagd.

om de oorspronkelijke kruiskozijnen voor 100% te
reconstrueren. Dat is in de praktijk ook zo

Toch paste hij dit principe niet overal zonder meer
toe, de achtergevel en de kapconstructie zijn zeer
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Bestaande toestand van gevels en doorsnede uit 1939.
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4 RESTAURATIE EN VERBOUWING
De huidige verschijningsvorm van het complex is in
belangrijke mate beïnvloed door een aantal
verbouwingen en een grote restauratie.
In 1939-’40 vond onder leiding van A. A. Kok de
grootste ingreep plaats in de vorm van een
restauratie waarbij Dat Bolwerck ingericht werd voor
de huisvesting van de Openbare Bibliotheek.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren in Dat
Bolwerck ontsnapte politieke gevangenen en Joodse
onderduikers verborgen gehouden. Het ondergrondse
verzet borg tijdelijk een wapenvoorraad in het
gebouw op. In het laatste oorlogsjaar heeft het
gebouw veel geleden.
Aan Kok werd in 1946 gevraagd om een rapport op te
stellen met betrekking tot de bouwkundige staat en
het herstel van het gebouw. Hij beschrijft het gebouw
vertrek voor vertrek en zijn tekst straalt een grote
teleurstelling uit over de ‘onderkomen en
verwaarloosde staat’. De gebouwen zijn nog wel in
gebruik bij de bibliotheek, maar er zijn ook
logeergasten. Het meubilair is verplaatst en voor een
groot deel uit het gebouw verdwenen.
Aannemer A. Meerstadt jr. stelt aan de hand van deze
rapportage een offerte op voor het opruimen en
herstel van het exterieur en het interieur van het
gebouw. In grote lijnen gaat het om een grote
schoonmaak, het herleggen en aanstrijken van de
dakpannen, herstel van stucwerk, herstel en
vervangen van ramen en deuren en loodgieterswerk
aan de goten.
Juli 1963 stelt IJsbrand Kok een plan op voor de
restauratie en vernieuwing van het pand en een
uitbreiding van de leeszaal in het Koetshuis. Naast
regulier onderhoud en schilderwerk worden de
kappen van deel A en C voorzien van dakbeschot,

onder de trap komt een toilet en in de hal wordt een
tochtportaal geplaatst. Op de begane grond van deel
A wordt verder ook een tussenwand gesloopt. De
werkzaamheden worden uitgevoerd door G. Bokhorst
uit Zutphen en opgeleverd in 1966.
In 1984 stelt architectenbureau A. Meerstadt een
rehabilitatieplan op voor Dat Bolwerck. De in
hoofdzaak onderhoudswerkzaamheden houden
verband met het vertrek van de Openbare Bibliotheek
naar de Broederenkerk en de inrichting van Dat
Bolwerck als woning.
catalogus
De aan de gevels en in het interieur bij de
verschillende bouwcampagnes doorgevoerde
veranderingen zijn per gevel en per vertrek
gerangschikt, gedocumenteerd en gewaardeerd in de
in de volgende hoofdstukken opgenomen catalogus.
Daarbij is gebruik gemaakt van de volgende
beschikbare originele tekeningen, contractstukken en
afrekeningen. In de catalogus wordt in de kolom
‘documenten’ naar deze bronnen verwezen.
1939-’40
- veldwerk opmeting
- opmetingstekeningen
- restauratieplan
- revisietekeningen
- restauratiebestek
- staten van aanwijzing
- staten van meer- en minderwerk
- artikel in het tijdschrift Heemschut
1946
- opnamerapport
- offerte

14

1963-’66
- werkomschrijving
- eindafrekening
- tekening toiletruimte
- tekening tochtportaal
- tekening tuindeuren
1984
- werkomschrijving
- opmetingstekeningen
- plantekeningen
De meest relevante tekeningen zijn in deze
rapportage opgenomen, de tekstdocumenten zijn
geordend en samengevoegd als pdf-document in een
separate (digitale) bijlage.

Plattegronden van de bestaande toestand van de begane grond en de verdieping uit 1939.

15

Gevels en doorsneden behorend bij het restauratieplan uit 1939.

16

Indeling van de begane grond voor de openbare leeszaal uit 1940.

17

Plantekening uit 1984 behorend bij de verandering van bibliotheek tot woning.

18

19

5 CATALOGUS
Per bouwdeel worden eerst de gevels en vervolgens de vertrekken in de catalogus beschreven. De gevel aan de
Zaadmarkt wordt daarbij beschouwd als de voorzijde, de zijde van de stadsmuur en de tuin als achterzijde. Links en
rechts is gedefinieerd ten opzichte van een positie kijkend in de richting van de voorgevel vanaf de buitenzijde.

DEEL A
voorgevel
nummer

onderdeel

afwerking/details

datering

documenten

beschrijving

waardering

Av-1

Kelderluik en stoep

Eiken luiken en
stoeptegels van
basaltlava.

1939-’40

bestek 1939-’40 art 4

Ter plaatse van een bestaande buitentoegang wordt een nieuw schuin
geplaatst kelderluik aangebracht. Aan de rechter zijde wordt het
bestaande kelderlicht vervangen en een stuk kleiner gemaakt.
De stoep voor het huis, bestaande uit tegels van basaltlava, is
opgenomen en herlegd.

Hoge
monumentwaarde

Av-2
Av-3

Kruisvensters begane
grond en verdieping

Glas-in-lood in
bovenlichten. Luiken
met spiegelklampen en
draairamen met glasin-lood in onderste
openingen.

1939-’40

bestek 1939, art 4
staat meerwerk na 1
sept 1939
artikel Heemschut, p
9

In 1939-’40 zijn de bestaande houten kozijnen uitgebroken en
vervangen door zandstenen kruisvensters. Ter hoogte van de
onderdorpel van de verdiepingsvensters is een zandstenen waterlijst
aangebracht. Blijkens bewaard gebleven foto’s van deze
werkzaamheden is daarbij gebruik gemaakt van nog in situ
aangetroffen onderdelen (waarschijnlijk de bovendorpels) van de
oorspronkelijke vensters. Kok concludeerde uit de bouwsporen van de
dagkanten dat de kruisvensters op enig moment met metselwerk
versmalt zouden zijn, dit om beter te passen bij het later toegevoegde
deel C. Om praktische redenen - de luiken passen niet meer, het glasin-lood moet versmald worden - lijkt dit een onjuiste veronderstelling.
Waarschijnlijker is dat de aangetroffen gemetselde versmalling
aangebracht is bij de vervanging van de kruisvensters door houten
schuifvensters.
Tijdens de restauratie is daarom besloten om de vensters breder uit te
voeren, dit heeft geleid tot een complete reconstructie van de
dagkanten van deze vensters, die dan ook op een aantal plaatsen op
onlogische wijze aansluiten op onder- en bovendorpels en kalven. Zie
verder de ruimtecatalogus van de achterliggende vertrekken.

Hoge
monumentwaarde

Av-4
Av-5
Av-6
Av-7

Vensters in de geveltop

Zandstenen
kruisvensters met in de
bovenlichten glas-inlood.

1549

bestek 1939-’40 art 4
staat meerwerk na 1
sept 1939

Volgens het bestek uit 1939 moest de geveltop inclusief de vensters
hersteld werden. Volgens de staat van meerwerk tot 1 september 1939
is voor fl 30,-- meerwerk verricht in de vorm van ‘afbreken top en
nieuw gemetseld’. Onduidelijk is of hier de gehele top mee bedoeld
wordt of alleen de bovenste beëindiging. Gezien de hoogte van het
bedrag ligt het laatste meer voor de hand. Het middelste venster op
zolderniveau is in ieder geval breder uitgevoerd dan bestaand.

Hoge
monumentwaarde

20

21

DEEL A
achtergevel
nummer

onderdeel

afwerking/details

datering

documenten

beschrijving

waardering

Aa-1
Aa-2

Luikopeningen en
kloostervensters in
geveltop

Glas-in-lood in de
bovenlichten,
luikopeningen alleen
afgesloten met eiken
luiken. Gemetselde
kalven.

1549 en
1939-’40

bestek 1939, art 4

Deze lichtopeningen waren in 1939 dichtgemetseld en zijn bij de
restauratie van 1939-’40 weer geopend en voorzien van luiken en glasin-lood.
Het grote centrale schoorsteenkanaal is destijds opengebroken en
voorzien van nieuwe inwendige kanalen.

Hoge
monumentwaarde

Aa-3

Nestvoorzieningen

Verspreid over de geveltop zijn een aantal uitsparingen gemaakt,
afgesloten met een baksteen met een rond gat en bedoeld als
nestvoorziening voor vogels. Hiervan maakt het bestek uit 1939 geen
melding.

Hoge
monumentwaarde

1549

DEEL A
linker zijgevel
nummer

onderdeel

afwerking/details

datering

documenten

beschrijving

waardering

Al-1

Kelderlichten 3x

ramen met luiken.

1939-’40

bestek 1939, art 4
bestaande toestand
1939, gevels en
doorsnede, blad 1
restauratieplan 1939,
gevels en doorsnede,
blad 5

Twee bestaande dichtgemetselde kelderlichten zijn opengemaakt en
voor de verwarmingskelder wordt een derde kelderlicht bijgemaakt.
Aan de binnenzijde van de kelderlichten komen draairamen.

Hoge
monumentwaarde

Al-2

Venster begane grond

baksteensponning,
gevuld met glas-inlood.

1939-’40

bestek 1939, art 4
bestaande toestand
1939, gevels en
doorsnede, blad 1
restauratieplan 1939,
gevels en doorsnede,
blad 5 art 4

Aanvankelijk werd aangenomen dat het rechter venster hoger was en
vormgegeven was als kloostervenster, bij de restauratie zijn beide
vensters gelijk behandeld en gevuld met glas-in-lood.

Hoge
Monumentwaarde

Al-3

Kloostervenster begane
grond

Bovenlicht gevuld met
glas-in-lood, onder een
luik met aan de
binnenzijde een
draairaam, gevuld met
glas-in-lood.

1939-’40

bestek 1939, art 4
bestaande toestand
1939, gevels en
doorsnede, blad 1
restauratieplan 1939,
gevels en doorsnede,
blad 5

Dichtgemetseld kloostervenster, opengemaakt, hersteld en aangevuld.

Hoge
monumentwaarde

22

23

nummer

onderdeel

afwerking/details

datering

documenten

beschrijving

waardering

Al-4

Kruisvenster begane
grond, zie ook A1.5-7

Bovenlicht gevuld met
glas-in-lood, onder een
luik met aan de
binnenzijde een
draairaam, gevuld met
glas-in-lood.

1939-’40

bestek 1939, art 4
bestaande toestand
1939, gevels en
doorsnede, blad 1
restauratieplan 1939,
gevels en doorsnede,
blad 5

In de bestaande toestand is hier een houten schuifvenster. Dit moet
volgens het bestek uitgenomen worden om zo mogelijk in de
achtergevel (geheel of gedeeltelijk) herplaatst te kunnen worden.
Hiervoor in de plaats wordt een kruiskozijn gereconstrueerd.

Hoge
monumentwaarde

Al-5

Hoog venster begane
grond, zie ook A1.5-8

Smal venster, gevuld
met glas-in-lood.

1939-’40

bestek 1939, art 4
bestaande toestand
1939, gevels en
doorsnede, blad 1
restauratieplan 1939,
gevels en doorsnede,
blad 5

Als Al-2

Hoge
monumentwaarde

Al-6

Kruiskozijn begane
grond, zie ook A1.5-9

Bovenlicht gevuld met
glas-in-lood, onder een
luik met aan de
binnenzijde een
draairaam, gevuld met
glas-in-lood.

1939-’40

bestek 1939, art 4
bestaande toestand
1939, gevels en
doorsnede, blad 1
restauratieplan 1939,
gevels en doorsnede,
blad 5

Als Al-4

Hoge
monumentwaarde

Al-7

Kruisvenster verdieping

Bovenlicht gevuld met
glas-in-lood, onder een
luik met aan de
binnenzijde een
draairaam, gevuld met
glas-in-lood.

1939-’40

bestek 1939, art 4
bestaande toestand
1939, gevels en
doorsnede, blad 1
restauratieplan 1939,
gevels en doorsnede,
blad 5

Dichtgemetseld kruisvenster, opengemaakt, hersteld en aangevuld.
Het aansluitende metselwerk op de kruiskozijnen in deze gevel
vertoont onregelmatigheden in het verband. Dit zou kunnen wijzen op
een latere wijziging van de gevelindeling, hoewel zeker ook niet
volledig uit te sluiten valt dat deze sporen het gevolg zijn van de
restauratiewerkzaamheden in 1939-’40

Hoge
monumentwaarde

Al-8

Kloostervenster
verdieping

Bovenlicht gevuld met
glas-in-lood, onder een
luik met aan de
binnenzijde een
draairaam, gevuld met
glas-in-lood.

1939-’40

bestek 1939, art 4
bestaande toestand
1939, gevels en
doorsnede, blad 1
restauratieplan 1939,
gevels en doorsnede,
blad 5

Dichtgemetseld kloostervenster, opengemaakt, hersteld en aangevuld.

Hoge
monumentwaarde

Al-9

Kruisvenster verdieping

Bovenlicht gevuld met
glas-in-lood, onder een
luik met aan de
binnenzijde een
draairaam, gevuld met
glas-in-lood.

1939-’40

bestek 1939, art 4
bestaande toestand
1939, gevels en
doorsnede, blad 1
restauratieplan 1939,
gevels en doorsnede,
blad 5

Bestaand kruisvenster dat alleen hersteld is. Mogelijk heeft de
detaillering van dit venster model gestaan bij de reconstructie van de
overige kruis- en kloostervensters in de voor en linker zijgevel.

Hoge
monumentwaarde

Al-10

Kloostervenster
verdieping

Bovenlicht gevuld met
glas-in-lood, onder een
luik met aan de
binnenzijde een
draairaam, gevuld met
glas-in-lood.

1939-’40

bestek 1939, art 4
bestaande toestand
1939, gevels en
doorsnede, blad 1
restauratieplan 1939,
gevels en doorsnede,
blad 5

Kloostervenster, in de bestaande toestand gevuld met een houten
kozijn. Dit kozijn is uitgenomen en het kloostervenster hersteld en
aangevuld.

Hoge
monumentwaarde

24

25

nummer

onderdeel

afwerking/details

datering

documenten

beschrijving

waardering

Al-11

Kruisvenster verdieping

Bovenlicht gevuld met
glas-in-lood, onder een
luik met aan de
binnenzijde een
draairaam, gevuld met
glas-in-lood.

1939-’40

bestek 1939, art 4
bestaande toestand
1939, gevels en
doorsnede, blad 1
restauratieplan 1939,
gevels en doorsnede,
blad 5

In bestaande toestand een kruisvenster met in de bovenlichten een
houten kozijn. Dit kozijn is uitgenomen en het kruisvenster hersteld en
aangevuld.

Hoge
monumentwaarde

Al-12

Uitkragende dakvoet

Zaagtand.

1939-’40

bestek 1939, art 4

De dakvoet is gereconstrueerd aan de hand van de bewaard gebleven
oorspronkelijke detaillering van de dakvoet van de rechter zijgevel,
zoals waar te nemen vanaf de zolder van bouwdeel C.

Hoge
monumentwaarde

DEEL A
rechter zijgevel
nummer

onderdeel

afwerking/details

datering

documenten

beschrijving

waardering

Ar-1

Dubbele deur met
bovenlicht, zie ook
A1.5-12
Schuifvenster, zie ook
A1.5-13

Houten kozijnen,
ramen en deuren.
Deuren met
eikenhouten paneel,
ramen en bovenlicht
met glasroeden van
‘lorkenhout’ (=lariks).

1963-’66

bestek 1939, art 4
bestaande toestand
1939, gevels en
doorsnede, blad 1
restauratieplan 1939,
gevels en doorsnede,
blad 5
werkomschrijving juli
1963, p.2
tekening zijgevel
19-11-1964
eindafrekening 1966
werkomschrijving
1984

In 1939-’40 bleef de bestaande buitenpleisterlaag gehandhaafd en
bleven op de begane grond twee kozijnen met dubbele glasdeuren
onder een bovenlicht onveranderd.
Bij de werkzaamheden in de jaren 1963-’66 werd de gevel ontpleisterd
en gevoegd. De glasdeuren worden vervangen; de linker door een
schuifvenster en de rechter door een vergelijkbaar exemplaar met een
bovenlicht met een roedeverdeling die identiek is aan die van de
bovenramen in deze gevel. Daarbij werden de bestaande kozijnen
hergebruikt (en een stukje versmald).
Volgens de werkomschrijving uit 1984 zouden de deuren (opnieuw)
vernieuwd moeten worden.

Positieve
monumentwaarde

Schuifvensters, zie ook
A1.5-14

Naaldhouten kozijnen
en ramen.

XVIIIm

bestek 1939, art 4
bestaande toestand
1939, gevels en
doorsnede, blad 1
restauratieplan 1939,
gevels en doorsnede,
blad 5

In 1939-’40 veranderde deze vensters niet, wel werden in alle gevallen
de onderdorpels vervangen.

Hoge
monumentwaarde

Ar-2

Ar-3 t/m
Ar-6

26

Achter- en zijgevel van deel A, gefotografeerd
na voltooiing van de restauratie in 1940.

27

nummer

onderdeel

afwerking/details

datering

documenten

beschrijving

waardering

Ar-7

Dakkapel met hijsluik
en hijsbalk

Dubbele deuren met
daar boven een
hijsbalk, ter hoogte van
op zolder geplaatst
hijsrad.

XVIII-XIX?

bestek 1939, art 4
bestaande toestand
1939, gevels en
doorsnede, blad 1
restauratieplan 1939,
gevels en doorsnede,
blad 5

In 1939-’40 is de kapel en de hijsbalk ‘rondom hersteld’ en zijn de
luiken vervangen in grenenhout.

Hoge
monumentwaarde

Ar-8
Ar-9

Vensteropeningen

Dichtgemetseld en
afgesloten met
segmentbogen.

1549

-

Vensteropeningen die bij de uitbreiding van het complex in het midden
van de 17de eeuw dichtgemetseld zijn.

Hoge
monumentwaarde

Ar-10

Zaagtant

Gemetselde zaagtand
onder uitkraging
dakvoet.

1549

-

Oorspronkelijke vormgeving dakvoet die bij de uitbreiding van het
complex in het midden van de 17de eeuw inpandig kwam te zitten en
niet meer veranderde.

Hoge
monumentwaarde

Ar-11

Nestvoorzieningen

1549

-

Verspreid over de gevel zijn een aantal uitsparingen gemaakt,
afgesloten met een baksteen met een rond gat en bedoeld als
nestvoorziening voor vogels. Hiervan maakt het bestek uit 1939 geen
melding.

Hoge
monumentwaarde

Ar-12

Kortelinggaten

-

1549

-

Uitgespaarde openingen in het metselwerk tbv het aanbrengen van
‘kortelingen’, dwarsbalken van de werksteigers van waaraf de gevel
opgetrokken en afgewerkt is.

Hoge
monumentwaarde

Ar-13

Doorgang

Ingebroken in
borstwering.

XVII-XVIII

-

Zie zolder deel A (3.2).

Hoge
monumentwaarde

28

29

DEEL A
vertrek 1.4 begane grond
nummer

onderdeel

afwerking/details

datering

documenten

beschrijving

waardering

A1.4-1

Kruisvenster, zie Av-2

Glas-in-lood in
bovenlichten. Luiken
met spiegelklampen en
draairamen met glasin-lood in onderste
openingen.

1939-’40
1959

bestek 1939, art 4
staat meerwerk
artikel Heemschut, p
9
L.J. Abelmann, Mr.
Jorien Warninckhoff,
diens familie en het
huis ‘Dat Bolwerck’,
in: Archief VI, 1961,
p.273-278.

Zie Av-2
De vensters in dit vertrek worden voorzien van duims eiken
vensterbanken. De dagkanten en de onder- en bovenkant van het
aansluitende metselwerk zijn bijgewerkt.
In de bovenlichten van de vensters in de voorgevel zijn de wapens van
de volgende historische bewoners in gebrandschilderd glas
opgenomen: Warninekhof, Breuker, Valck, v. Hasselt, Goldenberg en
Wilbrenninck. Deze wapens zijn op initiatief van H.B. Tutein Nolthenius
in 1959 gemaakt door het glazeniersechtpaar Johan en Femmy SchiltGeesink.

Hoge
monumentwaarde

A1.4-2

Verdiepingsbalklaag

Moer- en kinderbinten.
Bij de opleggingen
voorzien van houten
peerkraalconsoles.

1939-’40

bestek 1939, art 6
staat meerwerk
staat van aanwijzing
maart 1939
artikel Heemschut
1941

Hoewel aanvankelijk gedacht werd om de sterk doorgebogen
moerbalken te handhaven, is uiteindelijk toch besloten om de
moerbalken in dit vertrek te vernieuwen. Tevens moesten vier
ontbrekende geprofileerde consoles bijgemaakt worden. De vloer werd
na voltooiing aan de onderzijde gedecoreerd met goudkleurige biezen.

Hoge
monumentwaarde

30

nummer

onderdeel

afwerking/details

datering

documenten

beschrijving

waardering

A1.4-3

Begane grondvloer

Houten delen op
balken.

1939-’40

bestek 1939, art 6
staat meerwerk

Hoewel oorspronkelijk de gedachte was de vloer te repareren, bleek
deze in de praktijk toch te slecht daarvoor. Op 22 november 1939
probeer Kok het bestuur van het Wijnhuisfonds te overtuigen dat een
tegelvloer ‘gewenscht’ is. Uiteindelijk wordt toch gekozen voor de
vervanging van de vloer door een nieuwe houten vloer op balkjes. De
vloer is rondom voorzien van een geprofileerde eikenhouten plint.

Indifferente
monumentwaarde

A1.4-4

Venster, zie Al-2

Gevuld met glas-inlood.

1939-’40

bestek 1939, art 4
bestaande toestand
1939, gevels en
doorsnede, blad 1
restauratieplan 1939,
gevels en doorsnede,
blad 5.

De in 1939-’40 gereconstrueerde kruis- en kloostervensters hebben in
de onderste lichtopeningen zowel aan de buiten- als aan de
binnenzijde een luiksponning. De sponning aan de binnenzijde wordt in
alle gevallen afgedekt door het houten kozijn van de onderramen.
Opvallend is daarbij dat de luiksponning in de onderdorpels en kalven
vaak niet tot in de hoeken doorloopt en dus nooit functioneel geweest
kan zijn. Of deze afwijking te maken heeft met de
restauratieactiviteiten van 1939-’40 of dat het hier om oorspronkelijk
werk gaat valt niet vast te stellen, de indruk bestaat dat veel
zandstenen onderdelen nog oorspronkelijk zijn. Ook bij de aansluiting
van de bovendorpels op de middenstijlen sluit de profilering van de
onderdelen meestal niet goed op elkaar aan.

Hoge
monumentwaarde

A1.4-5

Kloostervenster, zie Al-3

bovenlicht gevuld met
glas-in-lood, onder een
luik met aan de
binnenzijde een
draairaam, gevuld met
glas-in-lood.

1939-’40

bestek 1939, art 4
bestaande toestand
1939, gevels en
doorsnede, blad 1
restauratieplan 1939,
gevels en doorsnede,
blad 5.

A1.4-6

Nis met twee vensters.
Zie ook A1.5-4.

Vensters gevuld met
glas-in-lood.

onbekend

bestek 1939 art 6.

Deze met een segmentboog afgesloten nis is in 1939-’40 opengemaakt
en opnieuw ingevuld met een muur waarin twee kleine vensters
opgenomen zijn. De oorsprong en functie van deze dichtgezette
doorgang is onduidelijk.

Positieve
monumentwaarde

A1.4-7

Verlichtingsarmaturen

Siersmeedwerk.

1939-’40

bruikleenovereenkomst 1984.

Bij stukken betreffende de werkzaamheden in 1984 in het archief van
het Wijnhuisfonds zit een bruikleenovereenkomst waarin ‘vier metalen
lichtkronen’ beschreven worden als een ontwerp van Kok. Een nadere
onderbouwing voor deze toeschrijving is in andere archiefdocumenten
niet aangetroffen.

Hoge
monumentwaarde

A1.4-8

Schouw

Kachelnis met in het
fries een guirlande met
twee gekruiste pijlen.

XIXa

bestek 1939, art 6.

Rijk uitgevoerde kachelnis. Dit type schouw wordt in het begin van de
19de eeuw vaak toegepast als kader voor een kolomkachel, die met
een pijp aangesloten kon worden op het hoog aangebrachte stookgat.

Hoge
monumentwaarde

A1.4-9

Porte brisée, dubbel
uitgevoerd. Zie ook
A1.5-1

Dubbele
bossingpanelen met
geprofileerde
spiegelhoeken.
Kozijnen afgewerkt met
geprofileerde deklijsten
en afgehangen met
scharnieren met een
hoge bocht.

XVIII

bestek 1939, art 6.

In 1939-’40 ‘nagezien en sluitend gemaakt’.

Hoge
monumentwaarde

31

Hoge
monumentwaarde

nummer

onderdeel

afwerking/details

datering

documenten

beschrijving

waardering

A1.4-10

Aftimmering
keldertoegang

Eiken delen.

1939-’40

bestek 1939, art 6
eerste staat van
aanwijzing maart
1939.

De toegang van de kelder naar de hal is in 1939-’40 verruimd.
Daarvoor is aan de zijde van vertrek 1.4 in eikenhout het door het
keldergewelf lopende trapgat afgetimmerd.

Indifferente
monumentwaarde

A1.4-11

Deur

Deur met dubbele
panelen en
geprofileerde koplatten.
Afgehangen aan
knieren.

XIX

bestek 1939, art 6.

In 1939-’40 ‘nagezien en sluitend gemaakt’.

Hoge
monumentwaarde

A1.4-12

Vensternis

-

1939-’40

bestek 1939, art 6.

Volgens het bestek uit 1939-’40 moeten in deze wand twee
dichtgemetselde vensters gedeeltelijk opengemaakt worden, zodat
nissen ontstaan. Kennelijk is tijdens de uitvoering besloten om slechts
één venster te openen.

Hoge
monumentwaarde

32

33

DEEL A
vertrek 1.5 begane grond
nummer

onderdeel

afwerking/details

datering

documenten

beschrijving

waardering

A1.5-1

Porte brisée, dubbel
uitgevoerd. Zie ook
A1.4-9

Dubbele
bossingpanelen met
geprofileerde
spiegelhoeken.
Kozijnen afgewerkt met
geprofileerde deklijsten
en afgehangen met
scharnieren met een
hoge bocht.

XVIII

bestek 1939, art 6
werkomschrijving juli
1963, p. 7.
werkomschrijving
1984.

In 1939-’40 ‘nagezien en sluitend gemaakt’.
Tot 1963 was vertrek 1.5 ingedeeld met aan de voorzijde een smal
vertrek met tegen de zijgevel een verhoogd gedeelte. De tussenmuur
is in de periode 1963-’66 verwijderd. Daarbij is een kozijn met dubbele
deuren vrijgekomen dat identiek was aan de bestaande deuren A1.4-9.
Deze deuren zijn als extra geluidsisolatie als dubbele deuren tussen
vertrek 1.4 en 1.5 geplaatst. Volgens de werkomschrijving is daarvoor
het tussenliggende paneel (in de dagkant ) ingekort en is één set
deuren vernieuwd omdat die te scheluw zouden zijn. Volgens de
werkomschrijving uit 1984 zouden twee binnendeuren vernieuwd
moeten worden. In de huidige situatie is zonder het afkrabben van de
verf niet vast te stellen of, en zo ja welke set deuren vernieuwd is.

Hoge
monumentwaarde

A1.5-2

Schouw

Hardstenen
geprofileerde schouw.
In risalerende vorm
met hoofdgestel
betimmerde boezem.

XVIII

bestek 1939, art 6
artikel Heemschut p.
12.
werkomschrijving juli
1963, p. 7.
eindafrekening 1966
no. 15.

De voet van deze schouw is in de situatie voor de restauratie te zien op
een foto in het artikel in Heemschut uit januari 1941. Onduidelijk is of
de houten betimmering van de boezem destijds al aanwezig was. De
besteksomschrijving van dit onderdeel beschrijft het uitbreken van het
rookkanaal en het metselen van nieuwe kanalen tbv de centrale
verwarming, de schouw en ventilatie. De houten betimmering wordt
niet genoemd.
De beschrijving uit 1963 gaat over het opzoeten en polijsten van de
schouw en het aanbrengen van een vlak paneel met enige dunne
opleglijstjes tegen de boezem. In de eindafrekening uit 1966 wordt het
wegbreken en verplaatsen van een marmeren mantel en omlijsting
genoemd. Kennelijk is het geheel destijds een stukje verplaatst,
onduidelijk is met welke reden.

Hoge
Monumentwaarde

34

nummer

onderdeel

afwerking/details

datering

documenten

beschrijving

waardering

A1.5-3

Kaarsnis

-

1549

-

Deze kaarsnis, waarschijnlijk behorend bij een voorganger van de
huidige schouw en tevoorschijn gekomen bij de restauratie in
1939-’40.

Hoge
Monumentwaarde

A1.5-4

Nis met twee vensters.
Zie ook A1.4-6

Vensters gevuld met
glas-in-lood.

onbekend

bestek 1939 art 6.

Deze met een segmentboog afgesloten nis is in 1939-’40 opengemaakt
en opnieuw ingevuld met een muur waarin twee kleine vensters
opgenomen zijn. De oorsprong en functie van deze dichtgezette
doorgang is onduidelijk.

Positieve
monumentwaarde

A1.5-5

Begane grondvloer

Vloerdelen op houten
balken.

1939-’40

artikel Heemschut p.
12
staat meerwerk
eindafrekening 1966
no 11

Op een foto uit 1938-’39 die opgenomen is in het door Kok over de
restauratie geschreven artikel in Heemschut is te zien dat de
oorspronkelijke vloer van dit vertrek bestaat uit een diagonaal gelegde
tegelvloer, met vrij klein formaat tegels. Deze tegelvloer kwam in het
zicht bij het vervangen van de bestaande houten vloer door een
nieuwe. Hoewel oorspronkelijk de gedachte was de vloer te repareren,
bleek deze in de praktijk toch te slecht daarvoor. Op 22 november
1939 probeert Kok het bestuur van het Wijnhuisfonds te overtuigen
dat een tegelvloer ‘gewenscht’ is. Uiteindelijk wordt toch gekozen voor
de vervanging van de vloer door een nieuwe houten vloer op balkjes.
In 1963-’66 kwam het tussenvertrek te vervallen en werd de
verhoogde vloer verwijderd. Ter plaatse (van de cv kelder?) kwam een
nieuwe balklaag met houten vloer en gestuct plafond.
Zeer waarschijnlijk bleef in de huidige situatie onder de houten vloer
de authentieke tegelvloer bewaard.

Indifferente
monumentwaarde

Volgens het bestek betreffende de restauratie van 1939-’40 is de vloer
hersteld en zijn twee ontbrekende geprofileerde consoles bijgemaakt.
Ter plaatse van de nu verdwenen tussenkamer zijn de kinderbalkjes in
1939-’40 vervangen.

Hoge
monumentwaarde

Hoge
monumentwaarde
(originele tegelvloer)

A1.5-6

Verdiepingsbalklaag

Moer- en kinderbinten.
Bij de opleggingen
voorzien van
geprofileerde consoles.

1549

bestek 1939, art 6
staat meerwerk

A1.5-7

Kruisvenster, zie ook
Al-4

Bovenlicht gevuld met
glas-in-lood, onder een
luik met aan de
binnenzijde een
draairaam, gevuld met
glas-in-lood.

1939-’40

bestek 1939, art 4
bestaande toestand
1939, gevels en
doorsnede, blad 1
restauratieplan 1939,
gevels en doorsnede,
blad 5.

Hoge
monumentwaarde

A1.5-8

Hoog venster, zie ook
Al-5

Gevuld met glas-inlood.

1939-’40

bestek 1939, art 4
bestaande toestand
1939, gevels en
doorsnede, blad 1
restauratieplan 1939,
gevels en doorsnede,
blad 5.

Hoge
monumentwaarde

A1.5-9

Kruisvenster, zie ok Al-6

Bovenlicht gevuld met
glas-in-lood, onder een
luik met aan de
binnenzijde een
draairaam, gevuld met
glas-in-lood.

1939-’40

bestek 1939, art 4
bestaande toestand
1939, gevels en
doorsnede, blad 1
restauratieplan 1939,
gevels en doorsnede,
blad 5.

Hoge
Monumentwaarde

35

nummer

onderdeel

afwerking/details

datering

documenten

beschrijving

waardering

A1.5-10

Dichtgezette
deuropening

Deursponning aan de
binnenzijde.

1549?

bestaande toestand
1938 begane grond
blad 2.
bestek 1939, art 6.
werkomschrijving juli
1963 p. 7.

Deze dichtgezette deuropening is waarschijnlijk bij de restauratie van
1939-’40 tevoorschijn gekomen. Tegen de achtergevel was tot dan toe
een schouw aangebracht die verwijderd is. Geheel links is destijds een
nieuwe toegang tot de toiletruimte gemaakt. Deze doorgang is in
1963-’66 weer dichtgemaakt.

Hoge
Monumentwaarde

A1.5-11

Deur, dubbel uitgevoerd

Deur met twee vlakke
panelen, afgehangen
met ‘opleggers‘. Zwaar
geprofileerde
deklijsten.

XVIII

Hoge
monumentwaarde

A1.5-12

Dubbele glasdeur met
bovenlicht, zie ook Ar-1

Deuren met
eikenhouten paneel,
ramen en bovenlicht
met glasroeden van
‘lorkenhout’ (=lariks).

1963-’66

Positieve
monumentwaarde

A1.5-13

Schuifvenster, zie ook
Ar-2

Houten kozijn en
ramen.

1963-’66

Positieve
monumentwaarde

A1.5-14

Schuifvenster, zie ook
Ar-3

Houten kozijn en
ramen.

XVIII

Hoge
monumentwaarde

A1.5-15

Deur

Deur met dubbele
bossingpanelen,
afgehangen aan
knieren. Geprofileerde
deklijsten en koplatten.

XIX

Hoge
monumentwaarde

36

37

DEEL A
vertrek 2.6 verdieping
nummer

onderdeel

afwerking/details

datering

documenten

beschrijving

waardering

A2.6-1

Verdiepingsvloer

strokenparket

1963-’66

werkomschrijving juli
1963.

Bij de verbouwing van 1963-’66 is deze dekvoer aangebracht.
Daarvoor is de vloer uitgevlakt door ter plaatse van de kinderbinten
regels aan te brengen waar over de eiken schroten aangebracht zijn.

Indifferente
monumentwaarde

A2.6-2

Zolderbalklaag

moer- en kinderbinten

1549

bestek 1939 art. 6.

In 1939-’40 is het plafond verwijderd en is de balklaag hersteld. Het
bestek maakt geen melding van de huidige eiken consoles. Opvallend
is dat deze niet meegeschilderd zijn en dat er twee typen zijn; met een
ojiefprofilering en een decoratie in zgn rolwerk in de stijl van
Vredeman de Vries en met een peerkraal met getordeerde banden
(beiden late 16de eeuw). Onduidelijk is of deze consoles een historische
oorsprong hebben of pas in 1939-’40 aangebracht zijn.

Hoge
monumentwaarde

A2.6-3

Kruisvenster

zie Av-3

A2.6-4

Kruisvenster

zie Al-7

A2.6-5

Kloostervenster

zie Al-8

A2.6-6

Kruisvenster

zie Al-9

A2.6-7

Opgeklamnpte
strokendeur

eiken met smeedijzeren
nagels, afgehangen aan
duimgehengen.

Van dit venster was in 1939 het houten binnenkozijn met venster nog
aanwezig. Deze restanten hebben waarschijnlijk model gestaan voor
de vormgeving van de overige vensters.
1939-’40

bestek 1939 art. 6.

38

‘in den binnenmuur bij den zijgevel een kozijn met deur aanbrengen
waarvoor afkomend materiaal gebruikt kan worden.’

Positieve
monumentwaarde

nummer

onderdeel

afwerking/details

datering

documenten

beschrijving

waardering

A2.6-8

Schouw

gemetselde schouw
met eiken schouwbalk.

1939-’40

bestek 1939 art. 6.

Volgens het bestek moest hier een bestaande keukenschouw
weggebroken worden. Kennelijk is dat maar ten dele uitgevoerd, de
boezem en de schouwbalk lijken vernieuwd, de gemetselde
schouwwangen zijn mogelijk ouder.

Positieve
monumentwaarde

A2.6-9

Kast

trapkast met dubbele
deuren met dubbele
bossingpanelen, aan de
binnenzijde vlak.

XIX

bestek 1939 art. 6.

Volgens het bestek is de omtimmering van de trap destijds
gehandhaafd. Mogelijk is de indeling van de kast wel aangepast, want
de middenstijl tussen de deuren is blijkens het doorlopende profiel in
de bovendorpel later toegevoegd.

Positieve
monumentwaarde

A2.6-10

Deur

deur met dubbel
bossingpaneel,
afgehangen met
knieren en afgewerkt
met geprofileerde
deklijsten en koplatten.

XIX

bestek 1939 art. 6.

Als bestaand gehandhaafd.

Hoge
monumentwaarde

A2.6-11

Zoldertrap

steektrap met
bovenkwart,
omtimmerd en op
verdieping afgesloten
met een paneeldeur
met dubbele
bossingpanelen,
afgehangen met
knieren en
afgetimmerd met een
geprofileerde koplat.

XIX

bestek 1939 art. 6.

Als bestaand gehandhaafd.

Positieve
monumentwaarde

A2.6-12

Deur

Paneeldeur met
dubbele
bossingpanelen,
afgegangen met
knieren en
afgetimmerd met
geprofileerde deklijsten
en koplatten.

XIX

bestek 1939 art. 6.

Als bestaand gehandhaafd.

Hoge
monumentwaarde

A2.6-13

Rookkanaal

gemetseld rookkanaal.

XVIII

-

Rookkanaal behorend bij de schouw in vertrek 1.1.

Hoge
monumentwaarde

39

40

41

DEEL A
vertrek 2.7 en 2.8 verdieping
nummer

onderdeel

afwerking/details

datering

documenten

beschrijving

waardering

A2.7-1

Verdiepingsvloer

strokenparket

1963-’66

werkomschrijving juli
1963.

Bij de verbouwing van 1963-’66 is deze dekvoer aangebracht.
Daarvoor is de vloer uitgevlakt door ter plaatse van de kinderbinten
regels aan te brengen waar over de eiken schroten aangebracht zijn.

Indifferente
monumentwaarde

A2.7-2

Zolderbalklaag

moer- en kinderbinten.

1549

bestek 1939 art. 6.

In 1939-’40 is het plafond verwijderd en is de balklaag hersteld. Bij de
opleggingen zijn de moerbalken voorzien van consoles met een
peerkraalprofilering.

Hoge
monumentwaarde

A2.7-3

Deur, zie A2.6-10

deur met dubbel
bossingpaneel,
afgehangen met
knieren en afgewerkt
met geprofileerde
deklijsten en koplatten.

XIX

bestek 1939 art. 6.

Als bestaand gehandhaafd.

Hoge
monumentwaarde

A2.7-4

Rookkanaal

gemetseld rookkanaal.

1939-’40

bestek 1939 art. 6.

In 1939-’40 is het rookkanaal ter plaatse opengebroken en voorzien
van nieuwe kanalen.

Positieve
monumentwaarde

A2.7-5

Schouw

gemetselde schouw
met eiken schouwbalk.

1939-’40

In de beschikbare contractstukken wordt geen melding gemaakt van
deze schouw, ook op tekeningen van de bestaande toestand van 1939
staat deze niet getekend. Aannemelijk is dat deze schouw bij de
restauratie van 1939-’40 is aangebracht.

Positieve
monumentwaarde

A2.7-6

Keukenblok

na 1984

Ten behoeve van de laatste bewoner geplaatste kookvoorziening.

Indifferente
monumentwaarde

42

nummer

onderdeel

afwerking/details

datering

A2.7-7

Opgeklampte
strokendeur, zie A2.6-7

eiken met smeedijzeren
nagels, afgehangen aan
duimgehengen.

1939-’40

A2.7-8

Kloostervenster, zie
Al-10

A2.7-9

Plafond

A2.7-10

Kruisvenster, zie Al-11

A2.7-11

Scheidingswand met
vertrek A2.8

lichte scheidingswand.

A2.7-12

Deur

opgeklampte eiken
strokendeur,
afgehangen aan
duimgehengen.

A2.7-13

Schuifvensters

vouwblinden met
panelen.

documenten

beschrijving

waardering
Positieve
monumentwaarde
Hoge
monumentwaarde

gipsplaat op regels.

na 1984

Recente toevoeging.

Indifferente
monumentwaarde
Hoge
monumentwaarde

na 1984
bestek 1939 art. 6.

XVIII

43

Recente toevoeging tbv de woonfunctie op deze bouwlaag.

Indifferente
monumentwaarde

Bij de restauratie van 1939-’40 is de deur naar een toiletruimte op
zolder 2.10 dichtgemaakt en is de deur verplaatst naar de rechter zijde
om toegang te geven tot zolder 2.10. Onduidelijk is in hoeverre
destijds het houtwerk vernieuwd is.

Hoge
monumentwaarde

De vouwblinden voor deze vensters lijken niet goed te passen bij de
kozijnen en de roedeverdeling van de ramen. De blinden vallen in
geopende stand niet in (schuine) kasten, maar staan los in de dag. De
bovenste panelen zijn duidelijk later ingekort. Bij de paneelindeling van
de luiken hoort een roedeverdeling van 5 x ( 4 + 3). De roedeverdeling
van de ramen is 4 x (3 + 2). Onduidelijk is of de roedeverdeling later
aangepast is en de luiken bij een oudere configuratie horen.

Hoge
monumentwaarde

Foto’s van het interieur van vertrek A2.8 dat geheel na 1984 tot standgekomen is en in zijn geheel een indifferente monumentwaarde heeft.

44

45

DEEL A
zolder 3.2 en 3.3
nummer

onderdeel

afwerking/details

datering

documenten

beschrijving

waardering

A3.2/3-1
t/m 3

Kruisvensters, zie Av-4
t/m 7

A3.2/3-4

Rond venster

gevuld met glas-inlood.

1549

Hoge
monumentwaarde

A3.2/3-5
t/m 7

vensters en
rookkanaal, zie Aa-1 en
2

gevuld met glas-in-lood
en voorzien van luiken.

1549-193
9-’40

Hoge
monumentwaarde

A3.2/3-8

Hijsrad

rad opgebouwd uit
kruislings vernagelde
naaldhouten delen.

XVIII-XIX

Hoge
monumentwaarde

A3.2/3-9

Dakkapel met hijsluik
en hijsbalk, zie Ar-7

A3.2/3-10

Deur

Hoge
monumentwaarde

Hoge
monumentwaarde
opgeklampte eiken
strokendeur,
afgehangen met
kruisgehengen.

XVII-XVIII

bestek 1939 art.6.

Deur geeft toegang tot de zolder van deel D. De vloer hiervan ligt een
stuk lager en is te bereiken via een laddertrapje met acht treden. De
bestekstekst uit 1939 luidt: ‘toegang met deur en (ladder)trapje
herstellen en in bruikbarenstaat afleveren.’

46

Hoge
monumentwaarde

nummer

onderdeel

afwerking/details

datering

A3.2/3-11

Deur en dakbeschot

opgeklampte eiken
strokendeur,
afgehangen met
duimgehengen.
Afsluitbaar met een
gesmede knip.

A3.2/3-12

Rookkanaal

gemetseld

A3.2/3-13

Rookkanaal

gemetselde
schoorsteen.

documenten

beschrijving

waardering

XVII-XVIII

Ter plaatse zijn de daksporen voor zover deze binnen het dakvlak van
deel C vallen voorzien van dakbeschot in de vorm van brede eiken
delen. Deze voorziening is aangebracht als afscheiding tussen de
zolders van deel A en C.

Hoge
monumentwaarde

XVIII

Behorend bij de schouwen in deel C.

Hoge
monumentwaarde

In 1939-’40 is de schoorsteen opengemaakt, schoongemaakt en
geschikt gemaakt voor de verschillende kanalen die vanaf de begane
grond en de verdieping naar buiten lopen.

Hoge
monumentwaarde

bestek 1939 art.6.

47

Links de deur naar de zolder van deel D (A3.2/3-10) en rechts de toegang naar de zolder van deel C
(A3.2/3-11). Boven en naast deze deur is het brede eiken dakbeschot dat de beide zolders afscheidt te zien.

48

49

DEEL B
achtergevel
nummer

onderdeel

afwerking/details

datering

documenten

beschrijving

waardering

Ba-1

Schuifvensters

roedeverdeling 5 x (4 +
4).

XVIII

bestek 1939 art. 4.

‘..kozijnen hersteld worden waartoe behoort vernieuwen van de
vergane onderdrempels van eikenhout met aanlasschen van enkele
stijlen waarvan de ondereinden vergaan zijn. De ramen moeten
uitgenomen worden. De ruiten moeten, wegens slechte stopverf,
uitgenomen worden hetgeen voorzichtig gebeuren moet om het oude
glas heel te houden om weer toegepast te worden. Daarna moeten de
ramen hersteld worden en weder goed schuivend afgeleverd worden.’

Hoge
monumentwaarde

Ba-2

Venster

raam met
roedeverdeling.

1939-’40

bestek 1939 art. 4.

Een bestaande deuropening wordt bij de werkzaamheden in 1939-’40
dichtgemetseld en vervangen door een hoog venster.

Indifferente
monumentwaarde

Ba-3

Goot

houten bakgoot op
smeedijzeren
goothaken.

XVIII-XIX

bestek 1939 art. 4.

De goot is in 1939-’40 als bestaand vervangen, waarbij de bestaande
goothaken hergebruikt zijn.

Hoge
monumentwaarde

afwerking/details

datering

documenten

beschrijving

waardering

DEEL B
linker zijgevel
nummer

onderdeel

Bl-1

Bouwnaad

± 1580

bestek 1939 art. 4.

Op de overgang van bouwdeel A en B is duidelijk een secundaire
bouwnaad waarneembaar.

Hoge
monumentwaarde

Bl-2

Kloostervenster

1939-’40

bestek 1939 art. 4.

Ter plaatse van een bestaande deur is in 1939-’40 een kloostervenster
gereconstrueerd.

Positieve
monumentwaarde

Bl-3

Venster

1939-’40

bestek 1939 art. 4.
werkomschrijving
1984 nr 16.

Dit venster is in 1939-’40 gereconstrueerd; in 1984 is het glas-in-lood
vernieuwd.

Indifferente
monumentwaarde

Bl-4

Venster

gevuld met glas-in-lood
met aan de buitenzijde
een smeedijzeren
rooster.

bestek 1939 art. 4.

Waarschijnlijk bestond dit venster al voor de werkzaamheden van
1939-’40

Positieve
monumentwaarde

Bl-5

Gevelbeeindiging

vlechtwerk

bestek 1939 art. 4.

Van het driehoekige muurvlak van den aanbouw een gedeelte afbreken
om daarop een rollaag met vlechtingente maken.’

Positieve
monumentwaarde

1939-’40

50

51

DEEL B
rechter zijgevel
nummer

onderdeel

afwerking/details

datering

Br-1

Deur

dubbele glasdeur met
roedeverdeling en
gedecoreerd paneel.

Br-2

Venster

Br-3

Gevelbeëindiging

documenten

beschrijving

waardering

± 1800

De deuren zijn mogelijk een keer vernieuwd, waarbij de fraaie panelen
overgezet zijn.

Hoge
monumentwaarde
(panelen)

dubbele draairamen
met roedeverdeling.

XVIII?

Blijkens de grove detaillering van de roeden zijn de ramen recentelijk
vervangen.

Indifferente
monumentwaarde
(ramen).
Hoge
monumentwaarde
(kozijn).

vlechtingen met
rollaag.

1939-‘409

‘Van het bovengedeelte van den muur moet een gedeelte weggebroken
worden en vervangen door een rollaag met vlechtingen.’

Positieve
monumentwaarde

bestek 1939 art. 4

52

53

DEEL B
vertrek 1.6 begane grond
nummer

onderdeel

afwerking/details

datering

documenten

beschrijving

waardering

B1.6-1

Begane grondvloer

houten vloer op balken
die rusten op een
betonnen ondervloer.

1963-’66

eindafrekening 1966
no 12.

Blijkens de omschrijving op de eindafrekening uit 1966 is de bestaande
houten begane grondvloer van dit vertrek gesloopt en vervangen door
een betonvloer, waar over een balklaag die afgewerkt is met een
houten vloer.

Indifferente
monumentwaarde

B1.6-2

Zolderbalklaag

moer- en kinderbinten.

±1580

bestek 1939 art.6.

Bij de werkzaamheden in 1939-’40 is de zolderbalklaag in het zicht
gekomen. Ontbrekende sleutelstukken zijn aangevuld met bestaande
oude sleutelstukken. Welke dat geweest zijn is onbekend.

Hoge
monumentwaarde

B1.6-3

Deur, dubbel uitgevoerd

deur met twee vlakke
panelen, afgehangen
met ‘opleggers‘.
Geprofileerde deklijsten
en koplatten.

XVIII

B1.6-4

Rookkanaal

afgeschoorde
onderzijde van het
rookkanaal.

XIX-XX

Na de sloop van een forse schouw zal hier een kachel op aangesloten
geweest zijn.

Positieve
monumentwaarde

B1.6-5

Zoldertrap

stalen spiltrap met
hardhouten treden

XXd

Deze trap zal na de verandering tot woning in 1984 geplaatst zijn als
tweede verbinding tussen vertrek 1.6 en de eerste verdieping.

Indifferente
monumentwaarde

Hoge
monumentwaarde

54

nummer

onderdeel

afwerking/details

datering

documenten

beschrijving

waardering

B1.6-6

Deur

dubbele
bossingpanelen en
geprofileerde koplatten.

1963-’66

bestek 1939 art.6.
werkomschrijving
1963 p.8

Bij de werkzaamheden in 1939-’40 is een op deze plaats aanwezige
deur verwijderd. In 1963-’66 is er weer een deur teruggeplaatst.

Indifferente
monumentwaarde

B1.6-7

Keukenblok

B1.6-8

Schuifvensters, zie Ba-2

Hoge
monumentwaarde

B1.6-9

Deur, zie Br-1

Hoge
monumentwaarde

na 1984

Indifferente
monumentwaarde

55

56

57

DEEL B
vertrek 1.7 en 1.8 begane grond
nummer

onderdeel

afwerking/details

datering

documenten

beschrijving

waardering

B1.7/8-1

Vloer

houten vloer.

1939-’40

bestek 1939 art. 6.

Volgens het bestek uit 1939 moest de bestaande tegelvloer
opgenomen worden en op gelijke hoogte van vertrek 1.6 gelegd
worden.

Indifferente
monumentwaarde

B1.7/8-2

Plafond

houten delen.

1939-’40

bestek 1939 art. 6.

‘Het plafond van stuc moet uitgenomen worden en naar gelang wat
voor den dag komt afgewerkt, met kinderbalken of met vlak houten
plafond.’

Indifferente
monumentwaarde

B1.7/8-3

Venster, zie Ba-2

raam met
roedeverdeling.

1939-’40

bestek 1939 art. 4
staat van aanwijzing.

Een bestaande deuropening wordt bij de werkzaamheden in 1939-’40
dichtgemetseld en vervangen door een hoog venster. In de tweede
staat van aanwijzing is deze omschrijving veranderd in een
cementvloer. In de praktijk is gekozen voor een houten vloer.

Indifferente
monumentwaarde

B1.7/8-4

Wandtegels

oude ‘witjes’
afgewisseld met tegels
met voorstellingen.

1939-’40

bestek 1939 art. 6.

‘In de ruimte voor kleeding een plint aanbrengen van tegeltjes. In de
w.c. ruimte de wand tot een hoogte van ongeveer 1.50 m. bekleeden
met tegeltjes. Deze tegeltjes moeten zijn oude wandtegeltjes 4 x 4 dm
wit met een deel - ongeveer 1op 10 - met figuur.’

Indifferente
monumentwaarde

B1.7/8-5

Deurkozijn met
bovenlicht

paneeldeur met dubbel
bossingpaneel.

1939-’40

bestek 1939 art. 6.

‘Voor de w.c. is een kozijn met deur benoodigd waarvoor vrijkomend
materiaal toegepast kan worden.’

Indifferente
monumentwaarde

B1.7/8-6

Deur, zie B1.6-6

1963-’66

bestek 1939 art.6.
werkomschrijving
1963 p.8.

‘De uit te breken deur met kozijn in studiezaal inbrengen in muur
tegen toilet, zodat toilet vanuit kamer toegankelijk wordt.’

Indifferente
monumentwaarde

58

nummer

onderdeel

B1.7/8-7

Nis

B1.7/8-8

Wandtegels

afwerking/details

oude ‘witjes’
afgewisseld met tegels
met voorstellingen.

datering

documenten

beschrijving

waardering

1939-’40

bestek 1939 art.6.
werkomschrijving
1963 p.7.

1939: ‘Tot toegang naar de kledingruimte moet een kozijn met deur
aangebracht worden, waarvoor vrijkomend materiaal toegepast kan
worden, bruikbaar afgeleverd.’
1963: ‘De deur naar w.c. vervalt, dichtmetselen.’

Indifferente
monumentwaarde

1939-’40

bestek 1939 art. 6.

‘In de ruimte voor kleeding een plint aanbrengen van tegeltjes. In de
w.c. ruimte de wand tot een hoogte van ongeveer 1.50 m. bekleeden
met tegeltjes. Deze tegeltjes moeten zijn oude wandtegeltjes 4 x 4 dm
wit met een deel - ongeveer 1op 10 - met figuur.’

Indifferente
monumentwaarde

59

DEEL B
zolder 2.10
nummer

onderdeel

afwerking/details

B2.10-1

Venster, zie Bl-4

B2.10-2

Omsloten ruimte

B2.10-3

Rookkanaal

breed rookkanaal
behorend bij een
verdwenen schouw in
vertrek 1.6.

B2.10-4

Venster, zie Br-2

dubbele draairamen
met roedeverdeling.

datering

documenten

beschrijving

waardering
Hoge
monumentwaarde

±1580

bestek 1939 art. 6.

Voor 1939 bevatte deze ruimte een w.c. die vanaf vertrek 2.8
toegankelijk was. Volgens het bestek moest deze ruimte weggebroken
worden en moest de deur toegang gaan geven tot de zolder van deel
B. Hier is vanaf gezien en de deur is aan de rechter zijde gemaakt.

Indifferente
monumentwaarde

bestek 1939 art. 6.

Volgens het bestek van 1939 moeten in de achtergevel van deel A
twee vensters opengemaakt worden, hetgeen niet uitgevoerd is.

Hoge
monumentwaarde

Blijkens de grove detaillering van de roeden zijn de ramen recentelijk
vervangen.

Indifferente
monumentwaarde
(ramen).
Hoge
monumentwaarde
(kozijn).

60

61

DEEL C
voorgevel
nummer

onderdeel

afwerking/details

Cv-1

Stoep

tegels van basaltlava,
opgesloten in
hardstenen banden.

Cv-2

Hoekbeëindiging

hoekoplossing van het
metselwerk met
klezoren.

voor 1700

Cv-3

Schuifvensters

ramen met
roedeverdeling 4 x (4
+3). Zandstenen
lekdorpels.

XVIII
1939-’40

Cv-4

Schuifvensters

ramen met
roedeverdeling 4 x (3
+2). Zandstenen
lekdorpels.

XVIII
1939-’40

Cv-5

Kroonlijst

Cv-6

Dakkapel

Cv-7

Schoorsteen

Cv-8

Voordeur

tympaan en
geprofileerde oren.

hoofdgestel met
dubbele deuren onder
een bovenlicht met aan
de binnenzijde een
smeedijzeren raamhek.

datering

XVVIIIXIX

XVIII

documenten

beschrijving

waardering

bestek 1939 art. 4.

‘De stoep die verzakt is opnemen en weder leggen...’

Hoge
monumentwaarde

De rijen klezoren markeren beeindigingen in het metselwerk van de
gevel, zowel van de gevel zelf als naast vensters. De rij direct links van
de voordeur markeert de linker zijde van een oorspronkelijker smaller
huis, waarvan de voorgevel op enig moment verbreed is. Bij het
vervangen van de oorspronkelijke kruisvensters zijn delen van het
oorspronkelijke metselwerk vervangen.

Hoge
monumentwaarde

bestek 1939 art. 4.

‘Van de twee kozijnen op de beganen grond en vier op de verdieping
de ramen uitnemen en vervangen door nieuwe ramen van goed
grenenhout dik 2 dm met glasroeden van eikenhout, geprofileerd als
die van het snijraam boven de buitendeur doch dunner.’

Hoge
monumentwaarde

bestek 1939 art. 4.

‘Van de twee kozijnen op de beganen grond en vier op de verdieping
de ramen uitnemen en vervangen door nieuwe ramen van goed
grenenhout dik 2 dm met glasroeden van eikenhout, geprofileerd als
die van het snijraam boven de buitendeur doch dunner.’

Hoge
monumentwaarde

bestek 1939 art. 4.

‘..deugdelijk herstellen waarbij vernieuwd moet worden wat vergaan is
van grenenhout.’

Hoge
monumentwaarde

bestek 1939 art. 4.
werkomschrijving
1984 nr 9.

1939: ‘Het dakvenster is vrij goed, zoodat met herstelling volstaan kan
worden.’
1984: ‘Houtwerk dakkapel voorgevel gedeeltelijk vernieuwen.’

Hoge
monumentwaarde

bestek 1939 art. 4.

‘De schoorsteen moet nagezien worden en waar noodig hersteld
worden, waartoe ook bhoort de aanwezige ijzeren schoorsteenkap.’

Hoge
monumentwaarde

bestek 1939 art. 4.
werkomschrijving
1963.

In 1939-’40: ’..nagezien en in deugdelijken staat afgeleverd worden’
in 1963-’66: ‘ De voordeuren van hal naar straat vernieuwen volgens
aanwezig model met toepassing van oud hang- en sluitwerk, echter
handgrepen op de buitenzijde vervallen.’

Hoge
monumentwaarde

62

63

DEEL C
achtergevel
nummer

onderdeel

afwerking/details

datering

documenten

beschrijving

waardering

Ca-1

Venster

schuifvenster, ramen
met roedeverdeling 2 x
(3 +1).

±1800
(ramen)

bestek 1939 art. 4.

‘Bij de beide kozijnen ter weerszijden van de portiek zijn de
onderdorpels vergaan. Deze uitnemen en vernieuwen in eikenhout; de
kozijnstijlen daarop vastzetten.’

Hoge
monumentwaarde

Ca-2

Deur

Dubbele deur met
bovenlicht geplaatst in
een hoofdgestel.

XVIII

bestek 1939 art. 4.

‘Het buitendeurkozijn met portiek en glasdeuren is scheef gezakt, moet
losgemaakt en in beteren stand gebracht worden. De deuren nazien en
sluitbaar afleveren.’

Hoge
monumentwaarde

Ca-3

Venster

schuifvenster, ramen
met roedeverdeling 2 x
(2 +1).

±1800
(ramen)

bestek 1939 art. 4.

‘Het kozijn daarboven moet op overeenkomstigen wijze hersteld
worden met een nieuwen dorpel aan het kozijn en de ramen hersteld
en bruikbaar afgeleverd’.

Hoge
monumentwaarde

Ca-4

Gootlijst

XIX?

staat meer- en
minderwerk 1939.

‘Goot achtergevel latere huis geheel nieuw gemaakt.’

Hoge
monumentwaarde

Ca-5

Dakkapel

XVIII

bestek 1939 art. 4.

‘Het houten dakvenster moet hersteld worden met vernieuwing van
vergane onderdeelen van grenenhout. De vergane luiken uitnemen en
vervangen door nieuwe luiken van grenenhout.’

Hoge
monumentwaarde

afgesloten met dubbele
luiken met
spiegelklampen,
afgehangen aan
duimgehengen.

64

65

DEEL C
vertrek 1.0 begane grond
nummer

onderdeel

afwerking/details

datering

documenten

beschrijving

waardering

C1.0-1

Vloer

marmeren tegels

XVIII

bestek 1939 art. 4.
werkomschrijving
1963 p.5.

1939: Vloer is hersteld en aangevuld, opnieuw gevoegd,
schoongemaakt en geschuurd. Tbv de leidingen van de c.v. is onder de
vloer een koker gemetseld.
1963: Gebroken tegels en plinten zijn vervangen, daarna is de vloer
geschuurd.

Hoge
monumentwaarde

C1.0-2

Wanden

gestuct

XVIII

bestek 1939 art. 4.

In de muren zijn scheuren hersteld, de laag witkalk is afgestoken en
lijstwerk is kantig gemaakt. Daarna is alles gewit.

Hoge
monumentwaarde

C1.0-3

Plafond

stucplafond

XVIII?

bestek 1939 art. 4.

‘Het plafond van stuc moet hersteld worden.’

Hoge
monumentwaarde

C1.0-4

Portaal

1963-’66

werkomschrijving
1963 p. 6.

‘Achter voordeur een tochtportaal aanbrengen.’

Indifferente
monumentwaarde

C1.0-5

Deur

porte brisée met zwaar
geprofileerde deklijsten
en koplatten.

XVIII

bestek 1939 art. 4.

‘Rondom moet alle houtwerk nagezien en waar nodig hersteld worden
[....] en alles bruikbaar afgeleverd.’

Hoge
monumentwaarde

C1.0-6

Venster, zie Ca-1

voorzien van
vouwblinden.

±1800
(ramen)

Voor deze vensters zijn 18de eeuwse vouwblinden aangebracht,
waarvan de panelen bij een oudere roedeverdeling behoren. De
blinden passen niet bijzonder goed (passtukken, en lopen tegen de
profilering van de kooflijst rond het plafond), de vraag is derhalve of zij
tot de oorspronkelijke opzet van deze vensters behoren.

Hoge
monumentwaarde

66

nummer

onderdeel

afwerking/details

datering

C1.0-7

Deur, zie Ca-2

voorzien van
vouwblinden.

XVIII

documenten

67

beschrijving

waardering

De glasvlakken van de deur zijn voorzien van vouwblinden, een erg
ongebruikelijke en weinig fraaie oplossing die niet oorspronkelijk zal
zijn.

Hoge
monumentwaarde

DEEL C
vertrek 1.1 begane grond (bestuurskamer Wijnhuisfonds)
nummer

onderdeel

afwerking/details

datering

documenten

beschrijving

waardering

C1.1-1

Vloer

houten vloer.

XVIII

C1.1-2

Plafond

stucplafond

XIX-XX

bestek 1939 art. 6.

‘Het plafond van stuc blijft onveranderd en moet opgeknapt worden ...’

Positieve
monumentwaarde

C1.1-3

Vensters, zie Cv-3

schuifvensters met
vensterbanken en
vouwblinden.

XVIII
1939

bestek 1939 art. 4.

De panelen van de vouwblinden passen bij de 18de eeuwse
roedeverdeling van de ramen.

Hoge
monumentwaarde

C1.1-4

Schouw

marmeren schouw met
betimmerde boezem,
voorzien van een
spiegel en een grisaille.

XVIII

bestek 1939 art. 6.

‘De schoorsteen moet schoongemaakt en opgeknapt worden en
ingericht voor haardvuur’.
De grisaille is blijkens een brief van 6 september 1940 van het
Rijksbureau voor de Monumentenzorg, waarin wordt gemeld dat ‘na
informatie bij den restaurateur de grisaille nog deze week ... zal
worden verzonden’, kennelijk in opdracht van het rijk gerestaureerd en
herplaatst.

Hoge
monumentwaarde

C1.1-5

Betimmering

lambrisering
opgebouwd uit
gebosseerde panelen.

XVIII

bestek 1939 art. 6.

In het bestek van 1939 wordt voorgeschreven dat van de ‘eikenhouten
betimmering die in de opkamer van de tusschenkamer aanwezig is’
een (hoek)kast gemaakt moet worden in vertrek. 1.1. Dit is niet
gebeurd, zeer waarschijnlijk is de desbetreffende betimmering
verwerkt tot een lambrisering.

Positieve
monumentwaarde

Positieve
monumentwaarde

68

nummer

onderdeel

afwerking/details

datering

documenten

beschrijving

waardering

C1.1-6

Deur, zie C1.0-5

porte brisée met zwaar
geprofileerde deklijsten
en koplatten.

XVIII

bestek 1939 art. 4.

‘Rondom moet alle houtwerk nagezien en waar nodig hersteld worden
[....] en alles bruikbaar afgeleverd.’

Hoge
monumentwaarde

C1.1-7

Behang

velouté behangsel op
tengelwerk.

XVIIIm

zie notitie dd april
2012 door E.F.
Koldeweij namens de
Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed,
Zutphen Zaadmarkt
109-11, Het velouté
ofwel wolvlok
behangsel.
bestek 1939 art.12
artikel Heemschut
1941 p. 11 en 17.

Voor een uitgebreide beschrijving en waardering van dit bijzondere en
zeldzame behang zie de hiernaast genoemde notitie van Koldeweij.

Hoge
monumentwaarde

69

DEEL C
vertrek 2.1 verdieping
nummer

onderdeel

afwerking/details

datering

documenten

C2.1-1

Vloer

houten vloer.

XVIII-XVII

C2.1-2

Plafond

stucplafond

1984

C2.1-3

Venster, zie Ca-3

schuifvenster met
vouwblinden.

±1800
(ramen)

C2.1-4

Deur

stompe boarddeur.

1984

plantekening 1984

Indifferente
monumentwaarde

C2.1-5

Scheidingswand

lichte scheidingswand
met kozijn met stompe
boarddeur.

1984

plantekening 1984

Indifferente
monumentwaarde

C2.1-6

Deur

massief houten deur,
opgebouwd uit twee(!)
stroken, afgehangen
met paumelles.

XVIII?

plantekening 1984

beschrijving

waardering

Houten vloer, aangebracht over de verdiepingsbalklaag.

Hoge
monumentwaarde

Bij de verandering van bibliotheek in woning in 1984 is van vertrek 2.4
een gang afgescheiden met aan het eind daarvan een sanitaire
voorziening. Achter deze ruimte was tot die tijd de toegang tot de
zolder van deel E.

Indifferente
monumentwaarde

Hoge
monumentwaarde

Opvallende zware deur, geheel vlak uitgevoerd door de samenvoeging
van twee stroken, zonder zichtbare verbindingsmiddelen.

70

Hoge
monumentwaarde

71

DEEL C
vertrek 2.4 verdieping
nummer

onderdeel

afwerking/details

datering

documenten

beschrijving

waardering

C2.4-1

Vloer

houten vloer,
aangebracht op
verdiepingsbalklaag.

C2.4-2

Plafond

stucplafond met
perklijst.

XVIII

Hoge
monumentwaarde

C2.4-3

Venster, zie Cv-4

schuifvenster met
ramen met
roedeverdeling en aan
de binnenzijde vlakke
vouwblinden.

XVIII

Hoge
monumentwaarde

C2.4-4

Deur

paneeldeur met
bossingpanelen,
afgehangen met
knieren.

XIX

Hoge
monumentwaarde

C2.4-5

Schouw

geprofileerde schouw
waarvan de vuurmond
bekleed is met tegels
met een schildpaddecoratie

XVIII

Hoge
monumentwaarde

C2.4-6

Wand

Hoge
monumentwaarde

bestek 1939 art. 6.
plantekening 1984

72

In 1939 was vertrek 2.4 net zoals nu met een gang van het
trappenhuis afgescheiden. Deze wand is in 1939-’40 verwijderd om in
1984 weer teruggeplaatst te worden.

Indifferente
monumentwaarde

73

DEEL C
vertrek 2.5 verdieping
nummer

onderdeel

afwerking/details

datering

documenten

beschrijving

waardering

C2.5-1

Vloer

houten vloer op
verdiepingsbalklaag.

C2.5-2

Plafond

vlak stucplafond.

XX

Indifferente
monumentwaarde

C2.5-3

Venster, zie Cv-4

schuifvenster met
ramen met
roedeverdeling en aan
de binnenzijde vlakke
vouwblinden.

XVIII

Hoge
monumentwaarde

C2.5-4

Deur, zie C2.4-4

paneeldeur met
bossingpanelen,
afgehangen met
knieren.

XIX

Hoge
monumentwaarde

De muur waarin deze deur aangebracht is voor een binnenmuur
ongebruikelijk zwaar uitgevoerd. Dit heeft waarschijnlijk te maken met
het feit dat deze muur dragend is (verdiepings- en zoldervloer), wat
mogelijk een verwijzing vormt naar een oorspronkelijke tweedeling van
bouwmassa C. Zie ook de bouwsporen in de voorgevel (Cv-2).

74

Hoge
monumentwaarde

75

DEEL D
rechter zijgevel en achtergevel
nummer

onderdeel

Dza-1

afwerking/details

datering

documenten

beschrijving

waardering

Vlechtingen

XVI

bestek 1939 art.4.

In 1939 was de achtergevel gepleisterd en aanvankelijk was het idee
dat zo te laten. De zijgevel was dun gepleisterd en deze laag moest
verwijderd worden en vier kleine dichtgemetselde vensters in deze
gevels moesten opengebroken en (verdiept) weer dichtgemetseld
worden. In de top van de zijgevel is in de vorm van vlechtingen de
contour van een topgevel waarneembaar. Bij de plaatsing van de
huidige verdiepingstrap is het bestaande volume verhoogd en voorzien
van een lessenaardak. Daarbij is ook de gevelindeling aangepast.

Hoge
monumentwaarde

Dza-2

Venster

XVII

bestek 1939 art.4.

Contouren van een na de realisatie van het lessenaardak ingebroken
venster dat later weer dichtgemetseld is.

Hoge
monumentwaarde

Dza-3

Venster

XVI

bestek 1939 art.4.

Luikopening met aan de buitenzijde in de baksteen een luiksponning.

Hoge
monumentwaarde

Dza-4

Kloostervenster

XVI

bestek 1939 art.4.

Kloostervenster met zandstenen boven- en onderdorpel en kalf.

Hoge
monumentwaarde

Dza-5

Toegang

XVI

bestek 1939 art.4.

Dichtgemetselde opening van een deur.

Hoge
monumentwaarde

Dza-6

Venster

XVI

bestek 1939 art.4.

Venster, mogelijk oorspronkelijk gevuld met glas-in-lood.

Hoge
monumentwaarde

Dza-7

Venster

XVIII

bestek 1939 art.4.
eindafrekening 1963
no 27.

Schuifvenster.

Hoge
monumentwaarde

Dza-8

Luik

XVII-XVIII
1939
(luik)

bestek 1939 art.4.

Luikopening met aan de buitenzijde in de baksteen een luiksponning
en zandstenen boven- en onderdorpel. Luik afgehangen met
duimgehengen.

Hoge
monumentwaarde

Dza-9

Venster

XVIII

bestek 1939 art.4.

Venster aan de buitenzijde afgesloten met een hekwerk in
siersmeedwerk.

Hoge
monumentwaarde

Dza-10

Pomp

XIX?

bestek 1939 art.4.

‘De aanwezige pomp moet aangebracht, hersteld en bruikbaar
opgeleverd worden.’

Hoge
monumentwaarde

76

77

DEEL D
vertrek 1.2 en 2.0 trappenhuis
nummer

onderdeel

afwerking/details

datering

documenten

beschrijving

waardering

D1.2/2.0-1

Trap

eiken bordestrap met
drie rechte bomen en
twee tussenbordessen.

XVIIa

bestek 1939 art. 6.
artikel Heemschut
1941

Deze trap vertoont grote overeenkomsten met de uit 1642 daterende
bordestrap in Kloveniersburgwal 95 in Amsterdam, ontworpen door
Philips Vingboons. Hoewel er geen twijfel over de 17de eeuwse
oorsprong van de trap in Dat Bolwerck bestaat, zijn er wel
aanwijzingen dat de wijze waarop de verschillende delen nu op elkaar
aansluiten niet meer oorspronkelijk is. Zonder aanvullend(destructief)
onderzoek zijn geen uitspraken te doen over de oorspronkelijke loop
en samenstelling. Kok geeft in zijn artikel in Heemschut uit 1941 al aan
dat bij de restauratie de wanden van het trappenhuis ontpleisterd zijn
en daarbij vastgesteld kon worden dat de wanden aan de binnenzijde
‘afgekloofd’ waren. Met andere woorden: er is extra ruimte gemaakt
door de muren af te hakken. Uit de decoratie van de trappalen onder
en boven het tussenbordes valt te herleiden dat in de oorspronkelijke
opstelling er slechts één tussenbordes geweest moet zijn. Binnen de
huidige opstellingsruimte kan dan het hoogteverschil tussen begane
grond en verdieping niet overbrugd worden. Ook de uitsparing in de
eerste trede ten behoeve van het opendraaien van de deur naar de hal
wijst op een beperkte opstellingsruimte. Genoemde aanpassingen en
compromissen passen niet goed bij de monumentale en
representatieve uitstraling van de trap. Hoewel de redenen en
achtergronden van de huidige opstelling onbekend zijn, kan met het
nodige voorbehoud wel aangenomen worden dat deze niet
oorspronkelijk zal zijn. Waarschijnlijk is de bestaande trap bij een
verbouwing in de 18de eeuw ingepast in de nieuwe bouwkundige
situatie. Ook in de 19de eeuw is nog aan de trap gewerkt. Bij de
demontage van een latere afwerklijst van de binnenboom van de
onderste trap werd bij toeval op het onderliggende metselwerk een
zilveren 25 cents muntstuk uit 1849 aangetroffen.

Hoge
monumentwaarde
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nummer

onderdeel

afwerking/details

datering

documenten

beschrijving

D1.2/2.0-1
(vervolg)

waardering

Bij de werkzaamheden in 1963-’66 zijn langs de treden tegen de muur
oude witte wandtegels aangebracht.

D1.2/2.0-2

Venster, zie Dza-7

schuifvenster

XVIII

D1.2/2.0-3

Plafond

stucplafond

XVIII

D1.2/2.0-4

Vloer

marmeren tegels.

XVIII

D1.2/2.0-5

Plafond

stucplafond

XVIII

D1.2/2.0-6

Deur, zie A1.4-11

deur met dubbele
panelen en
geprofileerde deklijsten
en koplatten.
Afgehangen aan
knieren.

XIX

D1.2/2.0-7

Deur

deur met dubbele
bossingpanelen met
geprofileerde
spiegelhoeken en
geprofilieerde
deklijsten en koplatten.

XVIII

D1.2/2.0-8

Deur, zie A1.5-15

deur met dubbele
bossingpanelen,
afgehangen aan
knieren. Geprofileerde
deklijsten en koplatten.

XIX

D1.2/2.0-9

Deur

deur met dubbele
bossingpanelen met
geprofileerde
spiegelhoeken en
geprofilieerde
deklijsten en koplatten.
Aan de binnenzijde vlak
afgewerkt en
opgenomen in het
velouté behangsel.

XVIII

eindafrekening 1963
no 27

Het bovenraam is in 1963-’66 vervangen.

Hoge
monumentwaarde

In reliëf gedecoreerd met holle en bolle profielen.

Hoge
monumentwaarde

Bij de werkzaamheden in 1939-’40 en 1963-’66 zijn gebroken tegels
vervangen, daarna is de gehele vloer geschuurd.
In 1939-’40 is ten behoeve van c.v. leidingen onder een strook tegels
een koker gemetseld.

Hoge
monumentwaarde

Gedecoreerd met geometrische vlakken.

Hoge
monumentwaarde

bestek 1939, art 6.

In 1939-’40 ‘nagezien en sluitend gemaakt’.

Hoge
monumentwaarde

bestek 1939 art. 6.

‘De toegang van den kelder naar de hal moet verruimd worden.’

Hoge
monumentwaarde

De geprofileerde deklijst wordt ter hoogte van de bovendorpel
doorsneden door de onderzijde van het trapbordes. Deze onlogische
oplossing vormt een aanvullende aanwijzing dat de opstelling en loop
van de trap gewijzigd moet zijn.

Hoge
monumentwaarde

bestek 1939 art. 6.
werkomschrijving
1963.

Hoge
monumentwaarde
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nummer

onderdeel

afwerking/details

datering

documenten

beschrijving

waardering

D1.2/2.0-10

Deur, zie A2.6-12

paneeldeur met
dubbele
bossingpanelen,
afgegangen met
knieren en
afgetimmerd met
geprofileerde deklijsten
en koplatten.

XIX

bestek 1939 art. 6.

Als bestaand gehandhaafd.

Hoge
monumentwaarde

D1.2/2.0-11

Deur

paneeldeur met
dubbele vlakke panelen
en afgetimmerd met
geprofileerde deklijsten
en koplatten.

XX?

D1.2/2.0-12

Deur, zie C2.1-6.

massief houten deur,
opgebouwd uit twee(!)
stroken, afgehangen
met paumelles.

XVIII?

D1.2/2.0-13

Wanden

stucwerk

1939-’40

D1.2/2.0-14

Plafond

stucplafond

XVIII

Positieve
monumentwaarde

artikel Heemschut
1941, p. 10.

80

Opvallende zware deur, geheel vlak uitgevoerd door de samenvoeging
van twee stroken, zonder zichtbare verbindingsmiddelen.

Hoge
monumentwaarde

‘In de zij uitbouw van het oude Bolwerck werden de muren van binnen
afgekloofd (omstreeks 1725) om daar meer ruimte te maken en werd
daar een flinke eikenhouten trap gemaakt.’ Deze waarneming was
alleen mogelijk wanneer grote delen van het binnenstucwerk
verwijderd waren.

Hoge
monumentwaarde

Gedecoreerd met geometrische vlakken en voorzien van een kleine
kooflijst rondom.

Hoge
monumentwaarde

81

DEEL D
vertrek 1.3 begane grond
nummer

onderdeel

afwerking/details

datering

documenten

beschrijving

waardering

D1.3-1

Deur

opgeklampte
strokendeur,
afgehangen met
kruisgehengen en
voorzien van een
grendel.

1963-’66?

werkomschrijving
1963 p.6

Bij de werkzaamheden van 1963-’66 is van het bestaande keukentje
onder de trap een toilet gemaakt. Daarvoor is een tussenwandje met
deur gezet en is sanitair aangebracht. De toegangsdeur die grenst aan
de hal maakt een oudere (17de eeuwse) indruk, maar zou ook goed
een latere replica en/of secundair toegepast kunnen zijn.

Positieve
monumentwaarde

D1.3-2

Kast

houten kastenwand.

1963-’66

Deze wand wordt niet genoemd in de werkomschrijving, maar zal
gezien de plaats (ter plaatse van het voormalige aanrecht) bij de
verbouwing van 1963-’66 ingetimmerd zijn.

Indifferente
monumentwaarde

D1.3-3

Deur

paneeldeur met
dubbele panelen.

1963-’66

werkomschrijving
1963 p.6

Indifferente
monumentwaarde

D1.3-4

Vloer

rode plavuizen

1963-’66

werkomschrijving
1963 p.6

Indifferente
monumentwaarde

82

83

TUIN
bestrating en inrichting achterterrein
nummer

onderdeel

afwerking/details

datering

documenten

beschrijving

waardering

T-1

Bestrating

tegels van basaltlava
en klinkers.

XVIII-XIXXX

bestek 1939 art. 5.

‘In den tuin achter het huis zijn bestratingen van natuursteenen tegels
en van baksteen. Deze moeten opgenomen en schoongemaakt worden
om wederom te worden gebruikt’
In dit verband moet ook het door Kok ontworpen sierstraatwerk in de
vorm van een windroos aan de voorzijde van het pand op de
Zaadmarkt genoemd worden. Behalve de ontwerptekening zijn
daarvan geen stukken aangetroffen.

Hoge
monumentwaarde

T-2

Hek

siersmeedwerk

1780

bestek 1939 art. 10.

‘Het oude ijzeren hek dat in den tuin aanwezig is moet uit elkaar
genomen worden en nieuw geplaatst.’
Van dit smeedijzeren hek is het achterste element aan de bovenzijde
gedateerd 1780.

Hoge
monumentwaarde

T-3

Kelderdek

klinkers

1939-’40

bestek 1939 art. 4.

Achter in de tuin stond tot aan 1939 een vervallen tuinhuis dat
gesloopt moest worden. Onder dit huis ligt een kelder die voorzien is
van gewelven. Deze kelder is tijdens het onderzoek verder niet
onderzocht. In 1939-’40 is boven deze kelder een klinkervloer gemaakt
en is boven de toegangstrap een luik gemaakt. In de vloer zijn twee
koekoeken opgenomen.

Hoge
monumentwaarde

T-4

Rijwielstalling

houten afdak
ondersteund door
houten kolommen.

1939-’40

staat van aanwijzing
1939

Tegen de tuinmuur die aan de steeg grenst is een eenvoudige
rijwielstalling gebouwd in de vorm van een eenvoudig met oudHollandse pannen gedekt lessenaardak dat ondersteund wordt door
twee eiken zuilen met Ionische kapitelen. Deze zuilen zijn zonder
twijfel secundair toegepast.

Positieve
monumentwaarde
(zuilen en kapitelen)

T-5

Muur

metselwerk afgesloten
met een ezelsrug.

1939-’40

bestek 1939 art. 4.

‘De muur die den tuin achter het oudste huis scheidt van de steeg en
het pleintje moet over de geheele lengte afgebroken worden en weder
opgebouwd van oude handvormsteen........In het terugspringende deel
achterin moet een poort gemaakt worden waarvoor een boog
aangebracht moet worden.... in de boogopening een stel deuren...’

Positieve
monumentwaarde

84

Ruimtelijke verschijningsvorm van het onderzochte
complex omstreeks 1580.

Ruimtelijke verschijningsvorm van het onderzochte
complex omstreeks 1650.

85

Ruimtelijke verschijningsvorm van het onderzochte
complex in de huidige situatie.

6 FASERING en WAARDERING
Hier onder en op de navolgende pagina’s is op
plattegronden van de huidige situatie door middel van
kleur de bouwfasering aangegeven en is de
waardering ruimtelijk vertaald in een hoge, positieve
en indifferente monumentwaarde. Door middel van
gekleurde kruizen zijn zowel de bouwfasering als de
monumentwaarde van de waardevolle plafonds en
balklagen weergegeven.

ORANJE

16de eeuw

GROEN

17de eeuw

BLAUW

18de eeuw

GEEL

19de eeuw

ROOD

1939-’40

LICHTBLAUW

1963-’66

PAARS

1984

fasering begane grond

86

fasering verdieping

fasering zolders

87

BLAUW: hoge monumentwaarde, van
cruciaal belang voor de structuur en/of
de betekenis van het object.
GROEN: positieve monumentwaarde,
van belang voor de structuur en/of de
betekenis van het object.
GEEL: indifferente monumentwaarde,
van relatief weinig belang voor de
structuur en/of de betekenis van het
object.

waardering verdieping

waardering begane grond

88

waardering zolders

89
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