Een historische muur en andere bouwsporen in het van Brakellhofje

Foto 1.
In april 2020 werden de Gestichten Doesburg1 eigenaar van de historische muur (foto 1) aan de
westzijde van het Van Brakellhofje. In opdracht van De Gestichten werd een bouwhistorisch
onderzoek verricht door het Monumenten Advies Bureau Nijmegen. Het resulteerde in een uitvoerig
onderzoeksrapport. Hieronder treft u een beschrijving en de historische context van de muur en de
vroegere bebouwing aan.
Algemeen
Het huidige hofje is een ensemble van zeven woningen die verdeeld zijn over drie blokken die samen
in een U-vorm zijn gerangschikt. Het front is gericht naar de Veerpoortstraat in Doesburg. Dit hofje
wordt sinds 1971 beheerd door de Gestichten van Weldadigheid. De woningen hebben een sociale
functie, in lijn met de maatschappelijke functies die het terrein in het verleden vaak had. Dit begon
met de komst van de Broeders van het Gemene Leven (z.g. fraters). Zij vestigden zich in 1429 in een
bestaand huis op dit terrein, waarin ze in 1439 een huiskapel met één altaar bouwden. In 1448
verlieten de fraters het pand weer. Daarna werd het pand met omliggend terrein gekocht door de
priester Van Bingerden, die het bestemde voor arme weduwen (het instituut “Weduwehuis” is een
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van de rechtsvoorgangers van de huidige Gestichten Doesburg). Dit pand met het omliggende terrein
kwam vrij omdat de weduwen in 1811 verhuisden naar de Hogestraat. In feite is er heel weinig
bekend over het gebouw waarin het fraterhuis en later het weduwehuis gevestigd waren. Op de
kaart van Van Geelkerkcken uit 1653-1654 staat een solitair huis getekend op het terrein (Fig.1).
Omdat de nog bestaande muur - liggend op dezelfde plek als op de kaart van Van Geelkercken - nog
veertiende-eeuws metselwerk vertoont, hebben we met zekerheid te maken met een restant van het
voormalige fraterhuis/weduwehuis.

Fig. 1 Geo-refereren van de topografie van een pre-kadastrale kaart met de huidige kadastrale
situatie.
Links: Situatie in de zeventiende eeuw. De rode lijn omgrenst vermoedelijk het terrein van de fraters.
Opmerkelijk is het vrijstaande gebouw (zie zwarte pijl),dat het huis van de fraters was. Uitsnede uit de
kaart van F. de Wit, ca 1700. De topografie van dit fragment komt overeen met die van de kaart van
Van Geelkerkcken uit 1653-1654.
Midden: (stap 1): Het stratenpatroon is leidend om de zeventiende eeuwse kaart “passend” te maken
op de huidige topografie. De huidige kadastrale lijnen zijn zwart en het lijnenpatroon uit de linker
kaart zijn rood. Vaste punten in het binnenterrein ontbreken alsnog. De hypothese dat het fraterhuis
en de muur bij elkaar horen kan hier verbetering in brengen. Toch vallen nu al overeenkomsten in de
oriëntatie van beide lijnpatronen op. De kromming in sommige lijnen ontstaat door de forcering, bij
volgende stappen kan dat weer verdwijnen.
Rechts stap 2: In deze stap is opgelegd dat het fraterhuis en de muur bij elkaar horen. Daaruit volgt
dat de kavels van de huidige huisnummers 18 en 20 tot het terrein van het fraterhuis behoorden. De
kavel tussen de nummers 18 en 14 was in de zeventiende eeuw bebouwd met een huis dat dwars op
de Veerpoortstraat staat.
Van Doesburg bestaan kaarten uit verschillende eeuwen. Maar hoe nauwkeurig zijn deze kaarten?
Door deze kaarten op digitale wijze te vergelijken met de huidige kadastrale indeling krijgen wij enig
inzicht in deze vraag, die techniek heet geo-refereren (zie het kader aan het eind van dit verhaal).
Daardoor wordt het ook mogelijk verschillende bouwsporen en eigendomsgrenzen uit de lange
geschiedenis nog terug te vinden in de huidige situatie. Historisch gezien behoort het huidige hofje
tot een groot terrein, een ca. 75m lange - en 35m brede strook die de Veerpoortstraat verbindt met

de Waterstraat. Opvallend is de blokverkaveling zoals Van Geelkercken die aangeeft, met
doorlopende grenzen in de opdeling van het binnenterrein (zie Fig. 1, links).

Fig.2. Achteraanzicht van het voormalige huis van De Vaynes van Brakell aan de
Veerpoortstraat. Bruin gewassen penseeltekening van de hand van Alexander Ver Huell,
vervaardigd na 1842. Gelders Archief nummer 1551-3560
Sporen van bebouwing
Fig. 3. De ligging van het bouwblok
van het voormalige grote hof
(woning van De Vaynes van Brakell)
en de huidige bouwblokken met
huisnummers.

Het hierboven genoemde weduwehuis is nog te zien op de kaart van de Wit (Fig. 1). Daarna is het
gebouw verdwenen van kaarten. Wel is de toegangssteeg met het Saterpoortje bewaard gebleven,
alsook een middeleeuws muurfragment.
Het traject van de toegangssteeg is veranderd in de tijd; liep het oorspronkelijk rechtdoor naar het
oude solitaire weduwehuis, op de eerste kadastrale kaart van 1832 uit de Napoleontische tijd2 heeft
het traject een “L”-vorm (Fig.3). Het intrigerende daarvan is dat het een zelfstandige kavel vormt die
aansluit op het pand thans nummer 18. Dit gegeven van een zelfstandige kavel en de duidelijke
relatie met voornoemd pand, betekent dat deze kavel was afgescheiden van de omliggende
eigendommen. De vraag rijst waarom en wanneer het toegangspad werd omgehoekt. Zouden de
weduwen al eerder dan 1811 uit hun vijftiende-eeuwse pand vertrokken zijn en tijdelijk een
onderkomen gevonden hebben in het pand nummer 18?
Fig. 4. Kadastrale situatie
en het straatbeeld van de
Veerpoortstraat in de
tweede helft van de
negentiende eeuw. Het
voorplein van het
aanzienlijke hof was
afgesloten met muur en
poort van de straat. Foto:
Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed.
Documentnummer 46.318.

weduwehuis 1811

Voor deze veronderstelling kennen wij geen schriftelijk bronnen. Wel is uit bronnen bekend dat In
1811 Luitenant-kolonel Willem de Vaynes van Brakell (1763-1843) (fig. 2) het terrein kocht dat
oorspronkelijk hoorde bij het fraterhuis (en later bij het weduwehuis). Dit terrein kwam vrij omdat de
weduwen in dat jaar verhuisden naar de Hogestraat.
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Op 11 oktober 1811 werd besloten tot de invoering van een landelijk kadaster. De periode waarin dit kadaster
werd opgenomen voor het gehele land duurde tot 1832. Onduidelijk is nog hoeveel eerder de inventarisatie
van Doesburg gereed kwam; m.a.w. van welk jaar dateert de beschrijving precies?.

Op de kadastrale kaart van 1832 vormt het bezit van de Vaynes van Brakell een enorm groot
complex in vergelijking tot de omliggende kavels. Dit terrein, destijds een hof genoemd, omvatte een
grote tuin en een, qua oppervlak, omvangrijk dwarshuis met vleugels en voorhof (Fig. 2 en 3). Huis en
hof waren van 1809 tot 1843 in bezit van de Vaynes van Brakell. In 1870 zien we op de kadastrale
kaart dat het gebouw is opgedeeld in meerdere kadastrale nummers. Een van de percelen - de
oostelijke vleugel van Van Brakells huis (Fig 4 en Fig. 5, situatie volgens de eerste kadastrale meting) wordt via een legaat geschonken aan het kerkbestuur Sint Martinus ten behoeve van het stichten
Fig. 5. Veranderingen in de
bebouwing van de het
oorspronkelijke terrein van
de fraters. Vanaf 1832
bestaan er gemeten
(betrouwbare) kadastrale
gegevens. De twee min of
meer parallelle en lang
doorlopende, rechte
kavelgrenzen tussen beide
straten begrenzen het
groene vlak. De historisch
muur vormt een deel van de
Westelijke kavelgrens, die
doorloopt naar het
Saterpoortje (2). Dit
algemene beeld doet sterk
denken aan het kaartbeeld
uit de zeventiende eeuw
(Fig.1). Opvallend is de
relatieve omvang (de rode
contour) van het
“aanzienlijke hof” (5).
De stippellijnen daarbinnen geven de begrenzing van de latere oudste school (6) binnen de
grote bebouwde eenheid (situatie in 1870). In 1917 is bijna alle bebouwing van het
aanzienlijke hof verdwenen en verschijnt de nieuwe school (blauwe contour). In de jaren’70
van de twintigste eeuw keert de “hofstructuur” weer terug op het terrein in de vorm van het
arrangement van de nieuwbouw (rode blokken).
van een katholieke jongensschool. Dit schoolgedeelte van het grote huis werd in 1917 afgebroken.
De vrijkomende grond werd ingericht als een schoolplein voor een nieuwe school die daar gestaan
heeft van 1917-1971. Elementen van dit schoolplein zien wij nu nog terug in het huidige hofje bij
binnenkomst vanaf de Veerpoortstraat. Aan de straatkant de lage muur - met hekwerk en
gemetselde pijlers - samen met de imposante kastanjebomen in de tuin van het hofje. Beide
elementen zijn karakteristiek voor een schoolplein uit de late negentiende- en vroege twintigste
eeuw (merk op dat het toegangshek bekroond wordt met een kruis, hoewel het hofje geen specifieke
religieuze binding heeft; dit symbool dateert uit de schoolperiode). Door de gebruikte baksteen bij

deze entree wordt het verschil met de huisjes in het hofje geaccentueerd. De bovengenoemde
nieuwe jongensschool werd in 1971 afgebroken. Daarna wordt, in het begin van de jaren ’70 van de
vorige eeuw, op initiatief van de Gestichten (van Weldadigheid) Doesburg het oorspronkelijk
bebouwde gedeelte van het terrein gerevitaliseerd. De westelijke vleugel werd toen opgedeeld in de
huisjes 18 en 18a. Nummer 18 is het enige (Rijks)monument van het hofje. De voorgevel van
nummer 18 dateert uit 1820. Het blok van drie huisjes aan de basis van de “U” is in historiserende
stijl gebouwd in 1971 in opdracht van de Gestichten. Hierdoor kreeg het hofje zijn huidige
plattegrond en werd het U-patroon hersteld.
De historische muur: het oudste bouwspoor van het terrein van de fraters.
Door de tuin van het huidige hofje loopt een openbaar pad. Dit pad is eigendom van de Gemeente
Doesburg. Langs een deel van dit pad staat aan de westkant een lage, ca. 20 meter lange muur die
opgetrokken is uit rode bakstenen van wisselend formaat. Deze muur staat op de middeleeuwse
grens tussen het erf van het huis Lumberden (Veerpoortstraat 22) en de grond, die oorspronkelijk tot
het bezit van de fraters behoorde. Deze grens loopt in een rechte lijn door naar het Saterpoortje aan
de Veerpoortstraat. Nu geeft de muur samen met de wand van huisje nummer 16b het pad het
karakter van een smal steegje. In bouwkundig opzicht heeft de muur twee “gezichten”: aan de
steegzijde is het metselwerk vaak in slordig verband aangebracht, echter aan de tuinzijde van
nummer 22 heeft het metselwerk een verzorgd karakter. Dit wijst er op dat delen van de muur als
gevel van een (voormalig) gebouw zijn ontstaan met dus een binnen- en een buitenkant aan de
muur. De tuinzijde was de buitenkant, de steegzijde de binnenkant. Ook de vele mortelresten aan de
steegzijde wijzen op een binnenkant van de muur. Aan deze binnenkant zijn ook nog twee
(grotendeels dicht- gemetselde) nissen te zien. Deze duidelijk zeer oude muur vormt een vast punt
voor sommige stadsgidsen bij hun
rondleiding. Op instigatie van de heer Jan van
Petersen, in 2018, om deze nissen te
restaureren zodat zij wat prominenter
zouden worden, heeft het bestuur van de
Gestichten dit idee opgepakt. Het bleek
echter dat de muur kadastraal bij het pad van
de Gemeente behoorde (saillant detail: zowel
De Gestichten als de bewoners van nummer
22 veronderstelden eerder dat de muur hun
respectievelijk eigendom was; met de kennis
van het bouwhistorisch onderzoek is de
veronderstelling van nummer 22 niet
Foto 3. De twee grotendeels dichtgemetselde
logisch, immers aan die kant heeft de muur
muurnissen
een buitenkant-karakter). De Gemeente
bleek bereid het eigendom over te dragen aan de Gestichten, op voorwaarde dat deze voor de
verdere consolidatie van de muur wilden zorgen.
De positie van de muur en de aard van het metselwerk geven aan dat (delen) van de muur uit de
veertiende eeuw stammen. Dit gedeelte van de muur kan nog behoren bij het huis van de eerdere
eigenaar van wie de fraters in 1429 het huis met erf kochten. Dat een deel van de huidige muur te
interpreteren is als een deel van de buitenmuur van het fraterhuis lijkt daarmee aannemelijk.

In het rapport wordt duidelijk gemaakt dat de huidige muur een samenstelling vormt van meerdere
componenten: o.a. twee fragmenten van twee gebouwen en een verbindende muur. Op basis van
muurdikte, steendikte en metselverband worden vier zones onderscheiden. Maar de precieze
ouderdom van de componenten blijft onduidelijk ook omdat functie en bouwwijze niet passen bij die
van een belangrijk gebouw (het fraterhuis). Bouwsporen wijzen op latere dichting van een venster en
van een nis. Het meest opvallend - door schuin geplaatste stenen - zijn de contouren van twee
keperboogvormige nissen. Dit soort nissen komen vaak voor in middeleeuwse huizen en worden dan
geduid als kaarsnissen, maar in dit geval zouden het ook ampullennissen kunnen zijn, aangezien het
mogelijk is dat dit stuk muur behoorde bij de huiskapel uit 1439. Opmerkelijk is dat de onderzijde van
deze nissen laag boven het huidige maaiveld ligt. Dit wijst er op dat het huidige terrein hoger ligt dan
het toenmalige vloerniveau. Dit verschijnsel is algemeen voorkomend in steden.
Bij het meest zuidelijke deel van de muur ontbreekt een duidelijk verschil tussen beide kanten van de
muur. Dit duidt erop dat dat gedeelte mogelijk als tuinmuur is opgetrokken.

Fig. 6. De historische muur; plattegrond en zijaanzicht vanuit het Van Brakellhofje. Opmeting en
interpretaties door dhr. G. Korenberg, Monumenten Advies Bureau Nijmegen; juli 2020. Het meest
noordelijke deel van de muur stamt nog uit de veertiende eeuw.

Toekomst
Gelukkig is de conditie van de muur nog lang niet zorgwekkend, maar wel sterk wisselend. De
voormalige “buitenkant “ (de tuinkant van nummer 22) is eerder op een zeer goede manier hersteld.
Daarom kan de aandacht zich nu richten op de “binnenzijde’ en daar kan worden volstaan met het
tegengaan van verder verval door enkele zorgvuldige reparaties aan voegwerk en sterk versleten
stenen. De aanleiding tot het onderzoek vormde de te weinig prominente uitstraling van de nissen
(Foto 3). In het rapport wordt echter aangegeven dat het om reden van verlies aan stabiliteit niet is
aan te raden om de nissen weer te “openen”, maar slechts te accentueren door voegwerk wat dieper
te leggen. Informatiepanelen zullen hun werk moeten doen om het verhaal aan het brede publiek te
duiden.

Deze tekst is mede gebaseerd op de bouwhistorische- en bouwkundige rapportage door G.
Korenberg. Wie het volledige rapport wil lezen, kan een digitale versie opvragen bij het secretariaat
van de Gestichten via Email: info@gestichtendoesburg.nl.
Geo-refereren
In de loop van de eeuwen zijn stadsplattegronden en landkaarten gemaakt volgens verschillende
methodes. Deze verschillen geven problemen bij het vergelijken van de topografie. Via de digitale
techniek van het geo-refereren worden de kaartbeelden opgespannen langs een gekozen aantal
vaste coördinaten. Daarmee kan het onnauwkeurige oude kaartbeeld zo worden geforceerd dat
het zo goed mogelijk overeenkomt met de huidige topografie.

Schermbeeld van het geo-refereren van de kaart van 1832 (links op het beeldscherm) aan huidige
kadastrale kaart (rechts op het beeldscherm). De gele cirkels vormen de gekozen overeenkomstige
posities op beide kaarten waarop de oudste kaart wordt geforceerd naar de huidige topografie.

Meindert W. van den Berg en Wieneke Weusten. Met dank aan dhr. Koen Verhoeven
( www.terralytics.nl) voor het belangeloos geo-refereren van oud kaartmateriaal (zie kader)

