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Doesborgh Nieuws
Jaarlijks contactblad van de Monumentenvereniging 15 april 1945

Nummer 67, november 2020

Gezellig snuffelen, rustig iets zoeken of even vragen als 
u snel wat nodig hebt. Het kan allemaal bij ons. Wilt U 
advies of kunt U iets niet vinden, dan helpen wij U graag!

Wij hebben meer keus dan veel andere winkels. Leuke 
onverwachte spullen. Dat keukenhulpje waar U al een 
tijdje naar zocht, of een puzzel die U echt mooi vindt, een 
fleece vest in een leuke kleur.

Alles opnoemen heeft geen zin, alleen een paar groepen 
dan, zoals: breigaren, laarzen, pantoffels, bad- en toilet 
matten en dames ondergoed.

Voor meer informatie, zie onze website: 

www.staarinkwarenhuis.nl

WARENHUIS

Markt 7 - 6981 CJ  Doesburg - telefoon 0313 - 472 313 - www.staarinkwarenhuis.nl

Het bestuur van de Monumentenvereniging 15 april 1945, 
Doesburg nodigt u hierbij uit voor de najaarsbijeenkomst 
van de vereniging op maandag 16 november 2020. De bij-
eenkomst vindt plaats in de Grote of Martinikerk, Doesburg. 
Deze ruime locatie is speciaal gekozen om voldoende af-
stand tot elkaar te kunnen houden. Aanvang is 20.00 uur.  
Net als andere jaren bestaat de bijeenkomst uit twee delen, 
een jaarvergadering (aanvang 20.00 uur) en een meer infor-
matief deel (aanvang ± 21.00 uur).

Agenda van de Algemene Ledenvergadering :
1. Opening
2. Ingekomen en uitgegane post
3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 18 november 

2019 (zie verderop) 
4. Jaarrekening 2019, prognose 2020 en begroting 2021 (zie 

verderop)
5. Verslag van de Controlecommissie over de jaarrekening 

2019

6.   Goedkeuring jaarrekening 2019
7.   Goedkeuring begroting 2021
8.   Benoeming nieuw lid  (kas)controlecommissie
9.    Verslag verenigingsactiviteiten 2020 (zie verslag van de 

secretaris)
10. Goedkeuring bestuursplannen voor het jaar 2021 (zie 

verderop)  
11.  Benoeming van een lid in het 4-5 mei Comité Doesburg
12.  Bestuurssamenstelling  
13.  Rondvraag
14.  Uitreiking van de Snappenburg de Vriesprijs 

Na een korte pauze volgt een lezing door bouwhistoricus 
Frank Haans over bouwhistorisch onderzoek.

Voor de toelichting op de agenda, zie volgende pagina

Van de voorzitter 
Tja, het is onvermijdelijk: ik moet 
het ook al over corona hebben! 
Want zoals de hele wereld door 
dat beestje op z’n kop is gezet kon 
ook door onze plannen voor dit 
jaar al heel gauw een streep: geen 
voorjaarsvergadering, geen cur-
sus- of themabijeenkomst, geen 
Poortersdag en een Open Monu-
menten Dag zonder open monu-
menten. Wel konden verschillende 
leden profiteren van onze advie-
zen, kon de jury van de Snappen-

burg de Vriesprijs de genomineerde panden beoordelen en 
werden op verschillende plaatsen in de stad interessante 
bouwhistorische onderzoeken en ontdekkingen gedaan. Ook 
is recent gelukkig ons regelmatig overleg met de gemeente 
weer opgestart.
Op maandagavond 16 november gaan we toch weer een 
ledenvergadering houden, maar nu in de Grote of Martini-
kerk zodat we ruim voldoende afstand van elkaar kunnen 
houden. Eerst het bekende huishoudelijk gedeelte – zie de 
agenda hieronder- maar dat wordt dit keer ook opgevrolijkt 
door de uitreiking van de Snappenburg de Vriesprijs. Omdat 
dat dit jaar niet aan het eind van Open Monumenten Dag 
kon zal nu in onze jaarvergadering bekend worden gemaakt 
welk van de genomineerde panden door de jury als winnaar 
is aangewezen. De beschrijving door de jury van de drie 
genomineerde panden leest u verderop.
Na dat officiële gedeelte zal bouwhistoricus Frank Haans 
een lezing verzorgen over wat een bouwhistorisch onder-
zoek van een monumentaal pand aan interessant materiaal 

kan opleveren. Frank deed dit jaar zo’n onderzoek –mede 
ondersteund door onze vereniging- van de Baerkenshuizen 
(ook wel ‘het paard en het veulen’ genoemd) aan de Koe-
poortstraat 29-31. Een samenvatting van zijn interessante 
bevindingen in dit belangwekkende monument kunt u nu al 
lezen in dit nummer. Net als de uitkomst van een dergelijk  
onderzoek naar de oude muur langs het Van Brakellhofje.
Wat ik ook erg leuk en verrassend vind is dat we voor het 
eerst aandacht besteden aan ‘Wederopbouwarchitectuur’. 
Sinds vorig jaar werken elf Achterhoekse gemeenten samen 
in het project ‘Een nieuwe tijd! Wederopbouw in de Achter-
hoek’. Het project zocht naar verborgen parels van naoor-
logse architectuur en door goede speurzin, oplettendheid en 
enthousiasme van onze bestuursleden Hans van der Maas 
(zie ook het interview met hem zoals eerder verschenen in 
het blad ‘Monumentaal’) en Paul le Blanc werd het apparte-
mentencomplex aan de Kraakselaan als ‘Ruwe Diamant’ van 
de gemeente Doesburg genomineerd en gekozen. Zo worden 
we opeens attent gemaakt op een architectonisch pareltje 
waar we vast allemaal al tientallen malen gedachteloos 
langs zijn gefietst. Bedankt, Hans en Paul!
Er kon dit jaar geen ‘normale’ Open Monumenten Dag 
worden gehouden, maar het Comité OMD besloot voor 
die dag een goed gedocumenteerde rondwandeling te 
organiseren langs de vele historische schoollocaties in de 
binnenstad. Wij denken dat velen daarin geïnteresseerd 
zijn, maar op die dag (12 september) de wandeling gemist 
hebben. Daarom sluiten we het fraaie boekje met veel oude 
foto’s en tekeningen hierbij in. Veel plezier ermee en graag 
tot ziens op 16 november in de Martinikerk!

Peter van den Brandhof

Uitnodiging najaarsbijeenkomst

een jaarvergadering (aanvang 20.00 uur) en een meer infor-
matief deel (aanvang ± 21.00 uur).

Agenda van de Algemene Ledenvergadering :

Ingekomen en uitgegane post
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Concept Notulen 
Algemene Ledenvergadering 
d.d. 18 november 2019
Locatie: Het Arsenaal
Aanwezig: 33 leden, Afwezig met kennisgeving: 11 leden

1.Opening
• De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom, in 

het bijzonder de aanwezige nieuwe leden. Op zijn uitno-
diging stellen de nieuwe leden (Henk IJbema, Han Kra-
nenburg en Johan van Apeldoorn) zich persoonlijk voor. 
De voorzitter dankt de directie van het rijksmonumentale 
Arsenaal voor de gastvrijheid om gratis in het Arsenaal 
bijeen te mogen komen. 

2.Vaststelling agenda
• De agenda wordt conform het voorstel vastgesteld.

3.Mededelingen van de voorzitter
• In 2020 wordt de nieuwe subsidieregeling voor het onder-

houd van Rijksmonumenten van kracht. Vanaf 1 maart 
2020 kan de subsidie worden aangevraagd. In januari of 
februari wordt er een voorlichtingsbijeenkomst georga-
niseerd vanuit de RCE over de wijze waarop de subsidie 
kan worden aangevraagd. Onze penningmeester Hans 
van der Maas zal aan deze bijeenkomst deelnemen. In-
dien daarvoor belangstelling bestaat is hij bereid om aan 
de leden van de monumentenvereniging hiervan verslag 
uit te brengen. Dit voorstel wordt met grote instemming 
toegejuicht. Hans van der Maas zal in februari 2020 een 
voorlichtingsbijeenkomst voor leden van de monumen-
tenvereniging organiseren. 

• Het bestuur van de monumentenvereniging is door de 
Gemeente Doesburg uitgenodigd om samen met andere 
maatschappelijke organisaties deel te nemen aan een 
groepsdiscussie over de toekomst van Doesburg (Toe-
komstvisie 2040). Enkele leden van het bestuur zijn ook 
op persoonlijke titel uitgenodigd voor een vervolgdiscus-
sie binnen de ‘Maatschappelijke Visiegroep Doesburg’. 

4.Goedkeuring conceptnotulen ALV van 15 april 
2019 
• Onder punt 1, bullit 5, dient 5 mei gewijzigd te worden in 

4 mei. 
• De notulen worden verder goedgekeurd onder dankzeg-

ging aan de secretaris.

5.Financiën: prognose 2019 en begroting 2020, 
met toelichting door de penningmeester
• De penningmeester geeft een overzicht van en een toe-

lichting op de financiële positie van de monumenten-
vereniging. Met name licht hij het kleine tekort toe in de 
begroting voor 2020. De subsidie aan het ‘comité 4 en 5 
mei’ (uit het ‘fonds Stadsherstel’) heeft betrekking op een 
kleine publicatie ten behoeve van de basisscholen waarin 
ook expliciet aandacht geschonken zal worden aan de 
diverse ‘herinneringsplekken’ in Doesburg ten aanzien 
van WO II. Naar aanleiding hiervan wordt gevraagd of het 
boekje wellicht ook voor de leden van de monumenten-

Samenstelling bestuur en commissies

Bestuur:
Peter van den Brandhof, voorzitter
Paul le Blanc, secretaris
Hans van der Maas, penningmeester
Meindert van den Berg
Harm Claus
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Secretariaat: Paul le Blanc
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Jury Uitreiking ‘Snappenburg de Vriesprijs’
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Henny Vergeer
Rob Verhoef
Gerrit Bouwhuis (adviseur) 
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Pieter van Aartsen
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vereniging beschikbaar zou kunnen zijn. Het bestuur zegt 
toe om te kijken naar deze mogelijkheid, wellicht d.m.v. 
een intekenlijst op basis waarvan de oplage verhoogd kan 
worden. 

6.Goedkeuring begroting 2020
• De begroting 2020 wordt met dankzegging aan de pen-

ningmeester en onderstreept door een welgemeend ap-
plaus, goedgekeurd.

7.Benoeming nieuw lid (kas)controlecommissie
• In verband met het statutair terugtreden van Diederik 

Bente als lid van de (kas)controlecommissie dient naast 
Martin Beijer een tweede lid benoemd te worden. Pieter 
de Vos heeft zich bereid verklaard deze taak te gaan ver-
vullen en wordt derhalve door het bestuur voorgesteld als 
nieuw lid. Deze voordracht wordt door de leden unaniem 
bekrachtigd.

8.Verslag verenigingsactiviteiten 2018-2019
• Het verslag wordt met dankzegening aan de secretaris 

geaccordeerd. 

9.Goedkeuring bestuursplannen voor het jaar 
2020   
• De bestuursplannen voor het jaar 2020 worden positief 

ontvangen. Het idee om te komen tot het plaatsen van 
informatieve fotopanelen van ‘verdwenen iconen van 
Doesburgse architectuur’ wordt zeer omarmd. Henk IJbema 
heeft t.a.v. de schipbrug (al v.a. 1643) nog aanvullende 
informatie. Toegevoegd wordt nog het plan om een infor-
matiebord te plaatsen bij de monumentale treurbeuken 
in de Koepoortstraat. Ook zal het bestuur stimuleren dat 
de resultaten van de opgravingen op de Lindewal /hoek 
Koepoortstraat op enigerlei wijze zichtbaar gemaakt  wor-
den (markering in het wegdek of een informatiebord). Er 
zal aandacht geschonken worden aan de restanten van de 
oude muren in de stad. Een mogelijkheid is het laten ver-
vaardigen van een archeologische kaart met alle restanten 
van de wallen (Ed Harenbergfonds?). De restanten van een 
oude stadsmuur in het plantsoen raken zeer overwoekerd. 
Paul le Blanc zal dit punt wederom ter sprake brengen bij 
de gemeente Doesburg die eerder toegezegd heeft voor 
onderhoud te zullen zorgen. De oude muur van het eerste 
Fraterhuis in Doesburg, gelegen aan de rand van het van 
Brakellhofje, wordt waarschijnlijk door de gemeente (de 
huidige eigenaar) overgedragen aan de Gestichten van 
Weldadigheid. Toekomstig onderhoud en herstel is dan in 
goede handen.

10.Bestuurssamenstelling 
• Peter van den Brandhof is aan het eind van zijn tweede 

bestuurstermijn van drie jaren. Paul le Blanc, Henny 
Vergeer en Rob Verhoef zijn aan het eind van hun eerste 
bestuurstermijn van drie jaar. Alle vier de bestuursleden 
zijn bereid een herbenoeming te aanvaarden. Het bestuur 
stelt voor hen te herbenoemen. Er hebben zich geen te-
genkandidaten aangemeld. De vergadering stemt una-
niem en met applaus in met deze herbenoemingen. 

11.Rondvraag 
• Edward van der Beek vraagt of het ‘kelderproject’ nog ooit 

in boek kan worden uitgegeven. Het bestuur wijst erop 

vervolg pagina 3

Toelichting:
Ad 8:  I.v.m. het statutair terugtreden van Martin Beijer 
als lid van de (kas)controlecommissie dient naast Diede-
rik Bente een tweede lid benoemd te worden. John Obbens 
heeft zich bereid verklaard deze taak te gaan vervullen. Het 
bestuur stelt voor hem te benoemen.

Ad 11: De Monumentenvereniging heeft statutair recht een 
lid in het 4-5 mei Comité Doesburg te benoemen. De laatste 
jaren is die functie door de heer Cor van den Bergh vervuld. 
Cor heeft te kennen gegeven zijn functie graag aan een 
ander over te dragen. Wij roepen leden die hiervoor belang-
stelling hebben op zich bij ons te melden.

Ad12 : Hans van der Maas en Meindert van den Berg zijn 
aan het eind van hun eerste bestuurstermijn van drie jaar. 
Bieden zijn bereid nogmaals een termijn mee te besturen. 
Het bestuur stelt voor hen te herbenoemen. Tegenkandida-
ten kunnen tot twee weken voor de Algemene Ledenverga-
dering ingediend worden bij de secretaris.

Ad 14: Omdat het dit jaar niet mogelijk was de Snappenburg 
de Vriesprijs aan het eind van Open Monumentendag uit te 
reiken hebben wij besloten deze prijs (voor een toelichting 
verwijzen wij naar de inhoud van dit blad) dit jaar aan het 
eind van onze najaarsvergadering uit te reiken. Gelukkig 
heeft onze burgemeester, mevrouw Loes van der Meijs zich 
weer bereid verklaard de prijs daadwerkelijk aan de win-
naar te overhandigen. 

Na een korte pauze zal bouwhistoricus Frank Haans, o.a. 
schrijver van de Monumentengids van Doesburg en direc-
teur van het Monumenten Adviesbureau Nijmegen, ons een 
presentatie geven onder de titel: Tot de kern van de Zaak: wat 
levert bouwhistorisch onderzoek op?
Er zullen veel Doesburgse panden de revue passeren.

Wat doet de bouwhistoricus?

Het bouwhistorisch onderzoek heeft twee belangrijke pijlers. 
Pijler één is de opname in het gebouw, waarbij waarnemingen 
worden verricht en foto’s, schetsen en tekeningen worden gemaakt. 
Pijler twee is een literatuur- en archiefonderzoek, waarbij kaarten, 
(bouw)tekeningen, foto’s en geschreven gegevens worden verzameld. 
Daarnaast kan de bouwhistoricus uw object vergelijken met soort-
gelijke objecten op andere plaatsen: bijvoorbeeld wanneer het bij-
zondere kenmerken heeft, door een belangrijk architect is ontworpen 
of een bijzondere architectuurstroming vertegenwoordigt.

De bouwhistoricus legt de resultaten van het onderzoek vast in een 
rapport. Hierin geeft hij in woord en beeld zijn bevindingen weer, 
vaak inclusief een cultuurhistorische waardestelling. Deze waard-
estelling beschrijft de elementen en aspecten die bijdragen aan de 
historische betekenis, de karakteristiek en de afl eesbaarheid van de 
bouw- en gebruiksgeschiedenis. Op ingekleurde tekeningen kunt u 
deze waardestelling afl ezen.
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dat de resultaten van dit onderzoek te raadplegen 
zijn op de website van de monumentenvereniging. 
Het betreft alleen kelders in Rijksmonumenten. Er 
zijn op dit moment geen concrete plannen om het 
project uit te breiden met een inventarisatie van 
kelders onder gemeentelijke monumenten. 

• Jaap Scheltes merkt op dat in het verleden door 
HTS-leerlingen uit Arnhem tekeningen zijn ge-
maakt van alle Doesburgse panden. De originelen 
worden in het gemeentehuis bewaard. De tekenin-
gen zijn gedigitaliseerd door Peter Hofstede. Mo-
gelijk heeft Dirk Manné nog een bestand op CD-
rom. Jaap  zal hierover contact opnemen met Dirk 
Manné. Bekeken kan worden of dit bestand via de 
website raadpleegbaar zou kunnen zijn. 

• Het plaatsen van een ledenlijst op de website is 
helaas niet mogelijk vanwege de nieuwe wetgeving 
(AVG). 

Lezing door Rob Verhoef. 
Na het formele gedeelte van de vergadering gaf ons 
bestuurslid Rob Verhoef een lezing over nieuwe on-
derzoeksvondsten op de Linies.  Op de Linies hebben 
diverse bouwwerken en objecten gestaan. Op de for-
ten stonden stenen wachthuizen waarvan vorig jaar 
de bouwtekeningen zijn teruggevonden. Ook stond 
er tijdens de Koude Oorlog een houten uitkijktoren 
van de luchtwachtdienst waarvan  alleen de tele-
foonaansluiting is teruggevonden. De presentatie gaf 
een beeld van alle bekende objecten langs en op de 
Linies van de 18de  eeuw tot de Koude Oorlog. Er zijn 
beelden van de schietbanen, schijvenloods, Koch-
bunker, kruithuis en een tijdsbeeld van de ontwik-
keling rond de verdedigingswerken aan en langs de 
huidige Ubbinkweg.

Er werd veel nieuw materiaal getoond met ook de 
onlangs boven water gekomen ontwerptekening van 
de Hoge Linie compleet met de toenmalige eigena-
ren. 

Sluiting
Na deze voordracht bedankt Peter van de Brandhof 
de spreker met de overhandiging van een bijzondere 
attentie. Tevens spreekt hij zijn dank uit voor eenie-
ders aanwezigheid en voor de  positieve en construc-
tieve inbreng van de leden. De avond wordt afgeslo-
ten met nog een drankje in het Arsenaal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarverslag secretaris 
2019-2020
Helaas moest het bestuur in het afgelopen verenigingsjaar 
de activiteiten van zowel het bestuur als van de vereniging 
ernstig beperken door de coronacrisis en de naar aanleiding 
daarvan getroffen maatregelen.

Gelukkig kon de voorlichtingsavond over de nieuwe subsi-
dieregeling voor onderhoudskosten aan rijksmonumenten 
op maandagavond 2 maart nog net doorgang vinden. Hope-
lijk hebben de vele aanwezige leden hun voordeel kunnen 
doen met de goede adviezen en handige tips van onze pen-
ningmeester Hans van der Maas.

Hans is door zijn intense belangstelling voor het onderwerp 
en goede contacten met de fiscus en de Rijksdienst Cultu-
reel Erfgoed een zeer terzake kundig specialist geworden. 

Zie ook de overdruk van het interview met hem verderop in 
dit blad dat oorspronkelijk in het tijdschrift ‘Monumentaal’ 
is verschenen. Overigens zijn de aanbevelingen van Hans 
nog steeds te vinden op onze website. Een aanrader!

De Algemene Ledenvergadering van 20 april kon vanzelf-
sprekend niet doorgaan (al lagen de Jaarstukken 2019 met 
positief advies van de Controlecommissie inmiddels  ter 
goedkeuring gereed), net zo min als de reeds geplande Poor-
tersdag  -ons jaarlijkse ledenuitstapje-  naar Huis Twickel.
Ook ons regulier overleg met de gemeente kwam op een 
laag pitje en is gelukkig in september voorzichtig weer op-
gestart. Het was een eerste kennismaking met de nieuwe 
voor monumentenzorg verantwoordelijke wethouder Arthur 
Boone, als altijd bijgestaan door de senior beleidsmedewer-
ker monumentenzorg Marinus Lenselink.

Omdat Open Monumenten Dag dit jaar door de omstan-
digheden een totaal ander karakter had, hebben wij er ons 
als Monumentenvereniging niet kunnen presenteren en de 
Snappenburg de Vriesprijs niet kunnen uitreiken.

De jury van die aardige aanmoedigingsprijs heeft wel haar 
werk gedaan en de drie genomineerde panden beoordeeld 
aan de hand van de daarvoor vastgestelde criteria, zie ver-
derop in dit blad. Tijdens de ALV op 16 november in de Mar-
tinikerk zal de uitslag bekend worden gemaakt en kan onze 
burgemeester mevrouw Loes van der Meijs de prijs hopelijk 
aan de winnaar overhandigen.

De gemeentelijke Adviescommissie Cultuurhistorie verga-
derde dit jaar vier keer onder voorzitterschap van uw secre-
taris.
Het bestuur van onze vereniging vergaderde totnutoe dit 
jaar slechts in januari, juli en oktober.
De vereniging telt op dit moment 221 leden; we verloren 13 leden 
en verwelkomden 8 nieuwe leden. 
 
Paul le Blanc

Financiële overzichten 2019, 2020 
en begroting 2021

versie na bestuur 27 juli 2020
dd. 7 aug. 20

2019 
definitief

begroting 
2020

stand per        1 
augustus 2020

2020 raming
begroting 

2021

Opbrengsten
Contributie leden 3.490,00 3.400,00 3.485,00 3.485,00 3.500,00
Rente 19,60 15,00 9,43 10,00 5,00
Opbrengst Poortersdag 1.057,50 1.200,00 0,00 0,00 1.250,00
Opbrengst Themadagen (cursus) 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00
Opbrengst advertenties Doesborgh Nieuws 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00
Legaten en giften 377,50 300,00 457,50 457,50 350,00
Onttrekking A. van Heekfonds/fonds Stadsherstel 0,00 250,00 250,00 650,00 pm

5.444,60 5.915,00 4.201,93 5.102,50 5.855,00
Resultaat (- = voordelig) 312,80 110,00 -3.356,32 -935,00 195,00

5.757,40 6.025,00 845,61 4.167,50 6.050,00
Kosten
Kosten ledenvergaderingen 739,60 500,00 0,00 250,00 500,00
Contributies en giften 150,00 150,00 117,50 117,50 125,00
Snappenburg de Vriesprijs 529,73 375,00 0,00 375,00 400,00
Open Monumentendag 347,50 350,00 0,00 pm 375,00
Kosten Poortersdag 1.350,50 1.400,00 0,00 0,00 1.750,00
Blad Doesborgh Nieuws 1.243,00 1.325,00 0,00 1.325,00 1.350,00
Subsidie (A. van Heekfonds/fonds Stadsherstel) 0,00 250,00 250,00 650,00 pm
Kosten ICT 758,67 500,00 208,12 500,00 550,00
Bankkosten/betalingsverschillen 192,27 200,00 115,79 200,00 200,00
Verzendkosten (enveloppen, porti) 81,78 150,00 6,95 100,00 100,00
Bestuurskosten 228,22 425,00 51,00 250,00 350,00
Kosten Thema(cursus-)bijeenkomsten 0,00 250,00 96,25 250,00 250,00
Kosten drukwerk 136,13 150,00 0,00 150,00 100,00

5.757,40 6.025,00 845,61 4.167,50 6.050,00

BALANS
activa:
- Banken: ING 270,25 36,96 3.446,07 539,15 391,80
                 SNS 20.019,60 20.035,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
- totaal banken 20.289,85 20.071,96 23.446,07 20.539,15 20.391,80
- Debiteuren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Vooruitbetaald/vooruitontvangen 165,75 175,00 135,75 135,75 150,00
- Voorraad penningen 223,20 223,20 223,20 148,80 74,40
- BTW te vorderen 156,03 160,00 0,00 160,00 155,00

20.834,83 20.630,16 23.805,02 20.983,70 20.771,20
BALANS
passiva:
Eigen vermogen per 1 januari 14.807,93 14.786,16 14.495,13 14.495,13 15.412,63
- resultaat -312,80 -110,00 3.356,32 935,00 -195,00
Eigen vermogen per 31 december 14.495,13 14.676,16 17.851,45 15.430,13 15.217,63
- voorziening dubieuze debiteuren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- fonds Stadsherstel 3.799,57 3.550,00 3.549,57 3.149,57 3.149,57
- A. van Heekfonds 2.404,00 2.404,00 2.404,00 2.404,00 2.404,00
totaal reserves 20.698,70 20.630,16 23.805,02 20.983,70 20.771,20
Crediteuren 136,13 0,00 0,00 0,00 0,00
Vooruitontvangen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
totaal passiva 20.834,83 20.630,16 23.805,02 20.983,70 20.771,20
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Resultaat
Voor 2020 wordt een positief resultaat verwacht, veroorzaakt 
door meer contributie, niet doorgaan van de Poortersdag 
en minder ledenbijeenkomsten. Voor 2021 wordt, ivm extra 
aandacht voor de Poortersdag in het jubileumjaar, een klein 
tekort verwacht.

Plannen voor het  
bestuursjaar 2021
Het bestuur heeft  zich voor het komende bestuursjaar het 
volgende voorgenomen:

• Leden blijven betrekken bij diverse werkzaamheden bin-
nen de vereniging.

• Ledenwerving blijft een voordurend punt van aandacht.
• Met elkaar in gesprek blijven over de doelstellingen en 

toekomst van de Monumentenvereniging. 
• Extra aandacht geven aan de belangen van bezitters van 

met name de gemeentelijke monumenten, zoals het uit-
breiden van subsidieregelingen en voorzieningen. 

• Voortzetting van de vertegenwoordiging van de vereniging 
in de gemeentelijke Adviescommissie Cultuurhistorie.

• Het regelmatig overleg met de gemeente continueren 
om het belang van het behoud van de cultuurhistorische 
waarden van Doesburg te verdedigen.

• Het prachtige Doesburgs herkenningsschildje voor rijks-
monumenten  onder die bewoners van rijksmonumenten 
promoten, die nog geen aanvraag voor zo’n schildje heb-
ben ingediend. 

• Blijven meedenken over en bewaken van het project om de 
cultuurhistorische waarde van de Linies waar mogelijk te 
herstellen. 

• Aandacht schenken aan en vragen voor historische oor-
logsmonumenten, m.n. de kazematten en andere overblijf-
selen van verdedigingswerken binnen en rond de stad.

• Een nieuwe uitgave van Doesborgh Nieuws 2021 realiseren.
• Website onderhouden en blijven werken aan een verdere 

verbetering van de website als communicatiemiddel tus-
sen bestuur en leden onderling.

• Verzorgen van voorlichting aan nieuwe bewoners op de 
avonden die daarvoor vanuit de gemeente worden georga-
niseerd. 

• Organiseren van een korte cursus of themabijeenkomsten.
• Het gemeentelijk voornemen om te komen tot een meer 

kleurrijk Doesburg aandachtig volgen en ook in dat ver-
band de cultuurhistorische waarden van onze stad blijven 
bewaken.

• Organiseren van de Poortersdag in het voorjaar van 2021. 
• Meewerken aan de Open Monumentendag in september 

2021.
• Organiseren van de Snappenburg de Vries-prijs .
• Subsidiemogelijkheden vanuit het ‘Anneke van Heek-

fonds’, resp. het liquidatieoverschot van de stichting 
Stadsherstel onder de aandacht brengen.

• Samen met Stad en Ambt onderzoeken of het project om de 
geschiedenis van de Doesburgse panden met monumentale 
vooroorlogse gevelopschriften te beschrijven tot een kleine 
publicatie kan leiden.

Toelichting op posten 
uit de raming 2020 en 
begroting 2021

Opbrengsten
Contributie
Ten tijde van het opstellen begroting 2021 telde de ver-
eniging 221 leden. In 2020 hebben 10 leden zich afgemeld, 
konden we 8 nieuwe leden inschrijven en hebben we helaas 
3 leden, die hun contributie 2020 na herhaaldelijke herinne-
ringen niet hebben betaald, moeten royeren.

Rente
Betreft de vergoeding op de spaarrekening bij de SNS-bank. 
De rentevergoeding wordt helaas nog steeds lager. 

Legaten en giften
Een klein aantal leden betaalt naast de jaarlijkse contributie 
ook aparte bedragen als gift of donatie. Ook zijn er perso-
nen die ons jaarlijks een donatie overmaken.

Kosten
Kosten ledenvergadering
Betreft de zaalhuur, consumpties en  bedankje voor eventu-
ele sprekers bij de Algemene Ledenvergaderingen. 

Contributies en giften
Bijdragen worden betaald aan een drietal verwante vereni-
gingen of instellingen in de stad en streek, nl. Stad en Ambt 
Doesborgh, Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers en Erfgoed-
vereniging Heemschut.

Snappenburg de Vriesprijs
De kosten verbonden aan deze jaarlijkse prijs, uitgereikt 
aan het einde van de Open Monumentendag, worden be-
steed aan een bronzen plaquette, een ingelijste gravure van 
de stad Doesborgh en de (video)presentatie ervan. In 2018 
zijn 5 penningen aangeschaft, die aan het desbetreffende 
jaar worden toegerekend. Daarom staat er ook een bedrag 
op de balans. 

Open Monumentendag
De meeste kosten neemt de gemeente Doesburg voor haar 
rekening. De kosten van een eenvoudig bedankje voor de 
deelnemende huis-openstellers en vrijwilligers worden fif-
tyfifty door gemeente en vereniging betaald.

Poortersdag
Elk voorjaar is er een excursie naar interessante stad of ste-
den of streek. De vereniging neemt een steeds kleiner deel 
van de kosten voor haar rekening. Van de deelnemers wordt 
een bijdrage (begroot op € 30,- per deelnemer) gevraagd. In 
2020 kon door de Corona-crisis helaas de Poortersdag niet 
doorgaan. 2021 is een jubileumjaar (60) en daarom wil het 
bestuur een extra accent geven aan deze dag. Hiervoor is 
een hogere bijdrage door het bestuur vrijgemaakt.

Blad Doesborgh Nieuws
Vanaf 2017 wordt Doesborgh Nieuws in kleur gedrukt. De 
extra kosten die hieraan verbonden zijn, worden gedekt uit 
geplaatste advertenties. De opbrengst van de advertenties 
zijn verantwoord bij de “opbrengsten”. 

Reserve en Subsidie (A. van Heekfonds en fonds 
Stadsherstel)
De Stichting Stadsherstel Doesburg is per 2016 opgeheven. 
Volgens de statuten van deze stichting dient het resterende 
saldo bij opheffing (€ 4.000,-) te worden overgemaakt aan de 
Monumentenvereniging 15 april 1945. De aanwending van 
de gelden zal in de geest van Stichting Stadsherstel gebeu-
ren.

In 2020 is een bijdrage van € 250,- aan het 4 en 5 mei Comité 
Doesburg gegeven voor het boekje “Vrijheid, niet vanzelf-
sprekend” met ruime aandacht voor de in de stad aanwezi-
ge oorlogsmonumenten. Voor het bouwhistorisch onderzoek 
van de “Baerkenhuizen” heeft de gemeente een subsidie 
verstrekt. Conform de gemaakte afspraken draagt de Monu-
mentenvereniging hieraan zijn deel bij (€ 400,-). Beide be-
dragen zijn ten laste gebracht van het “fonds Stadsherstel”. 

Kosten ICT (voorheen Website)
De kosten  hebben betrekking op onderhoud, beheer, aan-
passingen en actualisering van de website. 

Bankkosten/betalingsverschillen
Het aanhouden van bankrekeningen brengt kosten met zich 
mee. 

Verzendkosten
De kosten hebben betrekking op de verzendkosten van 
Doesborgh Nieuws in het buitengebied van Doesburg en aan 
leden die niet in Doesburg wonen. De meeste enveloppen 
worden door vrijwilligers/bestuursleden rondgebracht.

Bestuurskosten
Vergoeding van de kosten die gemoeid gaan met het vrijwil-
lig besturen van de vereniging, zoals bedankjes en afscheid 
van bestuursleden. De bestuursleden ontvangen geen ver-
goeding voor hun activiteiten. 

Themabijeenkomsten
In 2020 is een voorlichtingsbijeenkomst gegeven over de 
aanvraagprocedure van de nieuwe subsidieregeling voor 
onderhoud rijksmonumenten. 

Drukwerk
De kosten hebben betrekking op het drukken van de wer-
vingsflyer en/of briefpapier. 

BTW
In voorgaande jaren verrichtte de vereniging ook onder-
nemersactiviteiten (waaronder het uitgeven en verkopen 
van de Monumentengids). Aan deze ondernemersgerichte 
activiteiten is een eind gekomen. Alleen voor de uitgave van 
Doesborgh Nieuws, met daarin opgenomen commerciële 
advertenties, wordt de BTW nog verrekend.

•  Alle nieuwe plannen en ontwikkelingen in en rond de stad 
beoordelen op hun effecten voor de cultuurhistorische 
waarden van Doesburg en zo nodig op die plannen reage-
ren.

•  Aandacht blijven vragen voor onze zorg over de ‘verrom-
melde’ binnenstad, o.a. door een zekere wildgroei van re-
clameborden en terrasuitbreidingen.

•  Beginnen met het plaatsen van informatieve fotopanelen 
van ‘verdwenen iconen’ van Doesburgse bouwwerken en 
monumentale bomen.

•  Nu het initiatief om te komen tot een energiecoöperatie is 
vastgelopen, attent blijven op andere mogelijkheden om 
verduurzaming van monumentale panden te ondersteu-
nen.

Scholen in Doesburg in de 
loop der eeuwen

Ter gelegenheid van Open Monumenten Dag 2020 heeft 
het organiserend Comité in Doesburg een boekje samen-
gesteld over alle scholen, die in de loop van de laatste 
eeuwen, met een zekere nadruk op de laatste honderd 
jaar, in Doesburg hebben gestaan.

Dit aardige boekje zal zeker voor oudere Doesburgers 
veel herkenbaars beschrijven en tonen. Voor de nieuwere 
Doesburgers is de beschreven wandeling langs plek-
ken waar schoolgebouwen gestaan hebben en soms nog 
zichtbaar zijn eveneens interessant.
Omdat we vermoeden dat niet velen van u dit boekje op 
Open Monumenten Dag hebben aangeschaft en de tekst 
te omvangrijk was om integraal in dit nummer van Does-
borgh Nieuws op te nemen, leek het ons een aardig idee 
het boekje voor alle lezers van Doesborgh Nieuws bij te 
sluiten.
Met dank aan het Comité Open Monumenten Dag en de 
gemeente Doesburg.
Het boekje is overigens ook te koop bij Museum De Roode 
Toren, de VVV en bij Boek en Buro.
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Penningmeester monumentenvereniging Doesburg oordeelt positief

Woonhuissubsidie vervangt 
aftrek onderhoudskosten

TEKST: DOLF MULLER  FOTOGRAFIE: ERWIN ZIJLSTRA

Eigenaren van woonhuizen met rijksmonumentale status mochten tot dit jaar 
hun onderhoudskosten aftrekken van de belasting. Ervoor in de plaats kwam 
een regeling waarbij 38 procent van het subsidiabele bedrag wordt vergoed. 
Hoe gaat een aanvraag in zijn werk?

MONUMENTAAL NR.3  2020  |  

HANS VAN DER MAAS 
VINDT HET DE PLICHT 
VAN IEDERE MONU-
MENTENEIGENAAR OM 
ALS EEN RENTMEESTER 
TE ZORGEN VOOR 
BEHEER EN BEHOUD: 
“JE GEEFT ALS HET WARE 
EEN STUKJE GESCHIE-
DENIS DOOR”.

HANS VAN DER MAAS 
VINDT HET DE PLICHT 
VAN IEDERE MONU-
MENTENEIGENAAR OM 
ALS EEN RENTMEESTER 
TE ZORGEN VOOR 
BEHEER EN BEHOUD: 
“JE GEEFT ALS HET WARE 
EEN STUKJE GESCHIE-
DENIS DOOR”.

VOORGEVEL VAN HET RIJKSMONUMENT AAN DE 
KOEPOORTSTRAAT 24 IN HANZESTAD DOESBURG.
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Vanaf 1 maart tot en met 30 april van dit jaar kon voor uit-
gevoerde werkzaamheden in 2019 subsidie worden aange-
vraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), 
namens het ministerie van OCW uitvoerder van de nieuwe 
regeling. Voor onderhoudswerkzaamheden die dit jaar zijn of 
worden verricht, kunnen woonhuiseigenaren in 2021 subsidie 
aanvragen bij de dienst.

Eerder dan Amsterdam
Hans van der Maas (68) verhuisde vijf jaar geleden met zijn 
vrouw van Bussum naar Doesburg. Het paar wilde genieten 
in een rustige omgeving. Die vonden zij in rijksmonument 
Koepoortstraat 24 in het historische hart van het aloude 
Hanzestadje. De naam Doesburg, tot ver over de landsgrenzen 
bekend als mosterdstad, betekent zoiets als ‘nederzetting in 
het moeras’. Al in 1237 ontving het pittoreske plaatsje aan de 
rand van de Gelderse Achterhoek stadsrechten. Doesburg is er 
trots op, Amsterdam op dit punt voor te zijn. Ook is zij bekend 
om de goed bewaarde vestingwerken naar ontwerp van de 
vermaarde Menno van Coehoorn. Doesburg - slechts een klei-
ne 12.000 inwoners groot - telt maar liefst 160 rijksmonumen-
ten en 230 gemeentelijke monumenten. In de Koepoortstraat 
zijn naast het huis van Van der Maas diverse andere rijksmo-
numentale woningen en gebouwen te vinden, waaronder het 
gemeentehuis en De Waag, beide daterend uit de 15e eeuw. In 
De Waag, nu restaurant, was ooit het stadsbierhuis gevestigd, 
de oudste horecagelegenheid van Nederland.
Het huis van Van der Maas zelf vindt zijn oorsprong in de 14e 
eeuw (1380). De kap is nog origineel, de fraaie houten pen-
verbindingen doen menig bouwhistoricus watertanden. Maar 

een dergelijke houten kap vraagt constant aandacht voor 
bestrijding van ongedierte, vooral de bonte knaagkever.

Botsproef en testpanel
Met zoveel monumenten in de gelederen heeft een stad 
haast als vanzelfsprekend een monumentenvereniging. Van 
der Maas is in Doesburg penningmeester. ‘Zijn’ vereniging 
heeft in samenwerking met de lokale overheid onlangs onder 
andere een eigen monumentenschildje ontworpen dat bij de 
leden gretig aftrek vond. Het ontwerp is afgeleid van het 
ontwerp voor het schildje van een gemeentelijk monument. 
De gemeente heeft de schildjes aangeschaft en de 
Monumentenvereniging verzorgt de verstrekking

HET E SCHILDJE VOND BIJ 
LEDEN VAN DE LOKALE 

MONUMENTENVERENIGING 
GRETIG AFTREK.

TRAP EN GANG.
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denis door’. Van der Maas: “Ik acht het een eer dit erfgoed te 
beheren en te behouden voor de toekomst. En ja, wonen 
in een rijksmonument kost geld. Zo zijn de stookkosten in 
een huis met 300 vierkante meter woonoppervlak en een 
inhoud van bijna 1.000 kubieke meter hoger dan gemiddeld. 
Temeer omdat je niet altijd voldoende isolatie- en duurzaam-
heidsmaatregelen mag nemen. Voordeel van minder isolatie 
daarentegen is dat er genoeg ventilatie is, ook belangrijk voor 
behoud van een monument”.

Sporen niet wegpoetsen
Koepoortstraat 24 telt acht kamers, drie badkamers en drie 
wc’s. Bij binnenkomst maken de oude 19e eeuwse tegelvloer 
en het trappenhuis in de gang indruk. Volgens Van der Maas 
moet je sporen van eerdere bewoners niet wegpoetsen. Ster-
ker, die behoren naar zijn opvatting tot de biografie van het 
huis. “Regelmatig ontvangen wij mensen op Open Monumen-
tendag. Dan laat ik die sporen zien. Ons huis is geen museum-
woning. We hebben het pand naar eigen stijl en smaak met 
veel kleur ingericht. Ook wij voegen bewoningsgeschiedenis 
toe aan het monument”.

Handleiding
Van der Maas heeft indertijd zelf het aanvraagformulier voor 
zijn schilderwerkzaamheden ingevuld via het portaal van 
de RCE. Over de woonhuissubsidie heeft hij voor de monu-
mentenvereniging Doesburg een handleiding gemaakt en 
die op een ledenavond gepresenteerd. “In het algemeen zijn 
monumenteigenaren well to do en hoog opgeleid. Ze laten 
het formulier door hun financieel adviseur invullen of ze doen 

het zelf”, weet hij. De handleiding (en presentatie) staan op de 
website van de Monumentenvereniging Doesburg (www.mo-
numentenverenigingdoesburg.nl), voor iedereen beschikbaar.

Tips
In de eerste aanvraagweken sinds de invoering is de Infodesk 
van de RCE 600 keer gebeld over de woonhuisregeling en 
ongeveer 300 keer gemaild. Over twee jaar wordt de regeling 
geëvalueerd. Tot die tijd heeft Van der Maas een handvol 
tips voor eigenaren van monumentale woonhuizen en de 
rijksdienst. Voor de eigenaren: “Bereid je goed voor door de 
benodigde documenten te verzamelen en het rijksmonumen-
tennummer op te zoeken. Het is belangrijk te weten dat je 
niet tussentijds kunt opslaan; de aanvraag moet in één sessie 
worden gedaan”. Voor de rijksdienst: “Heb vertrouwen in de 
indieners en wees niet te streng in de beoordeling. We moeten 
allemaal leren; zowel eigenaren, beleidsmakers en aannemers 
als de uitvoerende en beoordelende RCE”.

Communicatie
Volgens Van der Maas moet de rijksdienst zich afvragen of 
iedereen al weet dat de regeling er is. Zijn advies: “Communi-
ceer ook tussentijds met alle belanghebbenden, dus ook met 
portefeuillehouders in gemeenten en monumentenverenigin-
gen. Dit eerste jaar zal uitvoering van de regeling kinderziektes 
met zich mee kunnen brengen, maar ik verwacht dat daarna 
het aanvragen van de woonhuissubsidie soepel zal verlopen”.

Meer over de woonhuissubsidieregeling op www.cultureelerf-
goed.nl/onderwerpen/subsidie-woonhuismonumenten

DEEL VAN DE KAP.

HET SCHILDJE VOND BIJ 
LEDEN VAN DE LOKALE 

MONUMENTENVERENIGING 
GRETIG AFTREK.
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trots op, Amsterdam op dit punt voor te zijn. Ook is zij bekend 
om de goed bewaarde vestingwerken naar ontwerp van de 
vermaarde Menno van Coehoorn. Doesburg - slechts een klei-
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ten en 230 gemeentelijke monumenten. In de Koepoortstraat 
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de oudste horecagelegenheid van Nederland.
Het huis van Van der Maas zelf vindt zijn oorsprong in de 14e 
eeuw (1380). De kap is nog origineel, de fraaie houten pen-
verbindingen doen menig bouwhistoricus watertanden. Maar 

een dergelijke houten kap vraagt constant aandacht voor 
bestrijding van ongedierte, vooral de bonte knaagkever.

Botsproef en testpanel
Met zoveel monumenten in de gelederen heeft een stad 
haast als vanzelfsprekend een monumentenvereniging. Van 
der Maas is in Doesburg penningmeester. ‘Zijn’ vereniging 
heeft in samenwerking met de lokale overheid onlangs onder 
andere een eigen monumentenschildje ontworpen dat bij de 
leden gretig aftrek vond. Het ontwerp is afgeleid van het 
ontwerp voor het schildje van een gemeentelijk monument. 
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Als penningmeester is Van der Maas natuurlijk meer dan 
gemiddeld geïnteresseerd in de nieuwe woonhuissub-
sidieregeling. Zo was hij betrokken bij de zogenoemde 
‘botsproef’. Bij een dergelijke test wordt rijksbeleid 
getoetst. Samen met de afdeling Monumentenzorg van 
de gemeente Doesburg en ambtenaren van het ministerie 
van OCW bekeek Van der Maas anderhalf jaar geleden
of de woonhuissubsidieregeling in de praktijk overeind 
zou blijven. Volgens de Doesburger is goed geluisterd naar 
de op-/ aanmerkingen en aanbevelingen die destijds zijn 
gemaakt. Bijvoorbeeld door het verzoek te honoreren om 
in de regeling geen bodembedrag op te nemen. Begin 
dit jaar werd Van der Maas door de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed gevraagd zitting te nemen in een panel 
om het aanvraagformulier op de website van de dienst te 
testen. Zijn conclusie: “Alles werkte en dat is knap, want het 
is voor de RCE een nieuwe taak”. De Doesburger is geen 
klusser. Onderhoudswerk laat hij dan ook uitvoeren door 
erkende aannemers- en schildersbedrijven en andere vak-
lieden. De man vindt het de plicht van iedere monumente-
neigenaar om als een rentmeester te zorgen voor beheer 
en behoud; ‘je geeft als het ware een stukje geschie-
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numentale woningen en gebouwen te vinden, waaronder het 
gemeentehuis en De Waag, beide daterend uit de 15e eeuw. In 
De Waag, nu restaurant, was ooit het stadsbierhuis gevestigd, 
de oudste horecagelegenheid van Nederland.
Het huis van Van der Maas zelf vindt zijn oorsprong in de 14e 
eeuw (1380). De kap is nog origineel, de fraaie houten pen-
verbindingen doen menig bouwhistoricus watertanden. Maar 

een dergelijke houten kap vraagt constant aandacht voor 
bestrijding van ongedierte, vooral de bonte knaagkever.

Botsproef en testpanel
Met zoveel monumenten in de gelederen heeft een stad 
haast als vanzelfsprekend een monumentenvereniging. Van 
der Maas is in Doesburg penningmeester. ‘Zijn’ vereniging 
heeft in samenwerking met de lokale overheid onlangs onder 
andere een eigen monumentenschildje ontworpen dat bij de 
leden gretig aftrek vond. Het ontwerp is afgeleid van het 
ontwerp voor het schildje van een gemeentelijk monument. 
De gemeente heeft de schildjes aangeschaft en de 
Monumentenvereniging verzorgt de verstrekking

HET E SCHILDJE VOND BIJ 
LEDEN VAN DE LOKALE 

MONUMENTENVERENIGING 
GRETIG AFTREK.

TRAP EN GANG.

Met toestemming overgenomen “Monumentaal”
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De Baerkenhuizen zijn 
aanmerkelijk ouder dan 
gedacht!
Bouwhistorisch onderzoek januari 2020

In het najaar van 2019 zijn de Baerkenhuizen aan de Koe-
poortstraat 29-31 verworven door de heer French. Het com-
plex was inmiddels achteruitgehold en groot onderhoud 
was gewenst. Ook wil men in het complex aanpassingen 
doorvoeren. Op voorspraak van de heer Paul le Blanc van 
de Monumentenvereniging en vervolgens ondersteund van-
uit de vereniging is door de eigenaar aan het Monumenten 
Advies Bureau in Nijmegen de opdracht gegeven voor het 
uitvoeren van een waardestellend bouwhistorisch onder-
zoek. In een dergelijk onderzoek wordt de bouwgeschiede-
nis onderzocht en wordt tot in detail vastgesteld welke 
onderdelen van het gebouw monumentale waarde bezitten. 
De waardestelling geeft zowel voor de planmakers als voor 
de beoordelende instanties (gemeente, RCE Monumenten-
commissie) tot in detail inzicht in wat van het gebouw van 
dusdanige waarde is dat behoud moet worden gewaarborgd. 
Het onderzoek is uitgevoerd in januari 2020 en bood de 
kans om de complexe bouwgeschiedenis van dit historische 
icoon van Doesburg eindelijk goed in kaart te brengen.1 
 

Zoals uit de ontwikkelingsgeschiedenis van Doesburg als 
stad duidelijk is geworden, bevindt de Koepoortstraat zich 
binnen het gebied dat in de 13de eeuw is omwald en verhe-
ven tot een stad. Bebouwing opgetrokken in steen zal hier-
binnen met uitzondering van de kerk en een enkel huis nog 
beperkt zijn geweest. In de loop van de 14de eeuw wordt het 
bouwen in steen steeds meer gangbaar, een ontwikkeling 
die we ook in omliggende steden zoals Arnhem, Zutphen 
en Deventer kunnen waarnemen. Het bouwen direct aan de 
straat en in aangesloten rijen, vaak met gemeenschappe-
lijke zijgevels is kenmerkend voor de steenbouw. Daarnaast 
werden voorname stenen huizen soms ook vrijstaand op 
een groot erf gebouwd. Vroege stenen huizen in Doesburg 
zijn het Wijnhuis achter het 15de-eeuwse raadhuis (dak-
constructie gedateerd tussen 1391 en 1396), de kelder van 
Ph. Gastelaarsstraat 1 (met wanden van tufsteen), Koepoort-
straat 20 (kap van het voorhuis is dendrochronologisch ge-
dateerd tussen 1384 en 1396), mogelijk Heerenstraat 16 en 
delen van de Commanderij aan de Kerkstraat.2

De ouderdom van de Baerkenhuizen
In het boekje over de Baerkenhuizen uit 1966 schrijft men 
dat deze twee huizen vermoedelijk zijn gebouwd in 1349 als 
een voornaam koopmanshuis (Hanzehuis). Waarop deze
datering is gebaseerd wordt verder niet duidelijk.3 

1  Frank Haans bnb, De Baerkenhuizen. Koepoortstraat 29-31 Doesburg. 
Bouwhistorisch onderzoek & waardestelling. Rapportage Monumenten 
Advies Bureau, Nijmegen 30 januari 2020 (de met de dendrochronologische 
gegevens aangevulde versie is van 3 augustus 2020).  
2  De gegevens van dendrochronologisch onderzoek in Doesburg zijn 
gepubliceerd door Peter Boer. P. Boer, “Dendrochronologische dateringen 
in Doesburg” in Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland. Nr. 47 nov. 
2009, pp. 20-27
3  H.G. Nieuwkerk Kramer en G. A. Nieuwkerk-Kramer, De Baerkenhuizen 
anno 1349 Koepoortstraat 29-31 Doesburg, Doesburg september 1966. 

Derhalve zijn we voor de middeleeuwse geschiedenis vooral 
aangewezen op wat het complex ons vanuit zijn eigen 
bouwhistorische data kan vertellen. We laten dus het ge-
bouw zelf aan het woord, een “boek in hout en steen” dat 
door een ervaren bouwhistoricus “gelezen” kan worden. 

Al snel werd duidelijk dat de casco’s van de Baerkenhuizen 
achter de in 1649 gedateerde voorgevels ouder moeten zijn 
dan deze voorgevels! Veel gevels in Doesburg dateren in hun 
huidige staat uit de 19de- of 20ste eeuw, maar de huizen 
blijken in kern nog te dateren uit de late middeleeuwen of 
17de eeuw. De Baerkenhuizen bezitten balklagen met laat 
gotische sleutelstukken terwijl het bakstenen metselwerk is 
opgetrokken in bakstenen van een formaat dat we ook aan-
treffen bij huizen in Doesburg die met zekerheid dateren uit 
de late 15de- en 16de eeuw. Vooral in het rechter pand (nr. 
31) kon ouder metselwerk in zogenaamde kloostermoppen 
worden aangetroffen. Zowel in de kelder van het voorhuis 
als op de verdieping in het achterhuis en bij de hoekdam-
men van de voorgevel werd een steenformaat gemeten van 
26-27 x 13 x 6cm (lengte x breedte x dikte van de steen). 
Vrijwel exact hetzelfde formaat treffen we aan in huizen die 
gedateerd worden in de late 15de- of 16de eeuw, waaronder 
Koepoortstraat 26 en Koepoortstraat 1. Gebouwen die eerder 
in de 15de eeuw zijn opgetrokken bezitten net iets grotere 
baksteenformaten. De stenen van die oudere panden zijn 
gemiddeld net iets groter en dikker.4 In de 15de eeuw en het 
begin van de 16de eeuw (globaal de periode 1450-1550) be-
leefde de stad zijn grootste bloei en zijn veel huizen, waar-
onder iconen zoals de Waag, Hof Gelria, Koepoortstraat 12, 
26, Meipoortstraat 57-59 en Veerpoortstraat 31 met stenen 
muren gebouwd.

Ook de in beide panden (nrs. 29 en 31) aangetroffen sleutel-
stukken onder de moerbalken van de samengestelde eiken 
balklagen wijzen in Koepoortstraat 29-31 op een datering 
in de late 15de- of vroege 16de eeuw en zeker niet op een 
datering in het midden van de 17de eeuw (1649 volgens een 
steentje in voorgevel)!5 De sleutelstukken, die bij het on-
derzoek zijn aangetroffen, zijn van twee typen; een sober 
type met een kraal tussen diepe holle profielen en een reeks 
van uitgestoken driehoeken aan de onderzijde en eenzelfde 
hoofdtype dat aan de onderzijde naast de reeks driehoeken 
(zaagtandlijst) een extra (hangende kraal) heeft met aan 
weerszijden daarvan een reeks uitschulpingen (afb. 1-4). Het 
sobere type treffen we aan in het voorhuis en achterhuis 
van nummer 31 en het iets rijkere type in nr. 29.
Van de oorspronkelijke kapconstructies van de drie te on-
derscheiden bouwdelen is tijdens de voor- en naoorlogse 
restauratie veel vervangen door nieuwe constructies. Zo is 
de kap van het achterhuis van nr. 31 volledig vervangen. 
Ook van de constructie van nr. 29 is op enkele eiken sporen 
na de constructie geheel vervangen. Bij het voorhuis van nr. 

4  Voorbeelden zijn het blijkens een datering van de houtconstructie 
kort na 1455 gebouwde stadhuis (28-29 x 13-14 x 7cm), de volgens een 
dendrodatering in 1457 te dateren kloostervleugel/Arsenaal (27,5/28,5 x 
13/13,5 x 6,5/7 cm; 10-lagen = 77 cm) en Gasthuisstraat 6 (28 x 13-13,5 x 
6,5-7cm).
5  Overigens moet met deze sleutelstukken de nodige voorzichtigheid 
worden betracht, want een deel van de exemplaren is overduidelijk 
een product van de restauratie. De bouwvakkers/timmerlieden, die bij 
restauraties van Nico de Wolf betrokken waren, bezaten het vakmanschap 
om de oorspronkelijke detailleringen griezelig dicht te benaderen. Soms 
werd daarbij ook oud eikenhout gebruikt.

1: Sleutelstuk van het iets luxere type in 
het linker huis op nr. 29. FH MAB 2020

5a  Detail van de kap met een dekbalkjuk 
van Koepoortstraat 26. Foto uit 1999. 
Beeldbank RCE nr. 332667

3: Sleutelstuk van het iets luxere type in 
het linker huis op nr. 29. FH MAB 2020

2: Sleutelstuk van het iets luxere type in 
het linker huis op nr. 29. FH MAB 2020

4: Een rijk gedecoreerd sleutelstuk 
met peerkraal uit omstreeks 1500 in 
Gasthuisstraat 3. Beeldbank RCE

6: Gesneden telmerken ( II ) op een eiken 
juk in de constructie van het voorhuis van 
Koepoortstraat 31. FH MAB jan 2020. 

31 zijn echter nog de drie eiken dekbalkjukken met kromstijlen 
bewaard gebleven, alsmede enkele sporen. De nokconstructie 
en grote delen van de dakvlakken werden ook hier vernieuwd 
met ten opzichte van het oorspronkelijke werk afwijkende 
constructies. Bestudering van de eiken dekbalkjukken maakt 
duidelijk dat deze zonder twijfel dateren uit de late 15de- of 
16de eeuw. De op de onderdelen aanwezige telmerken zijn nog 
als gesneden merken uitgevoerd, terwijl de jukken duidelijk 
deel hebben uitgemaakt van een volledig “rijpe” jukkenkap, 
waardoor een datering in bijvoorbeeld de 14de eeuw uitgeslo-
ten lijkt. Deze jukken zijn zowel qua vorm als wat betreft het 
type telmerken (gesneden merken in streepjesvorm) te verge-
lijken met de constructies in onder meer Koepoortstraat 26 en 
Meipoortstraat 59 (afb. 5a/b en 6).  

De datering van de casco’s met behulp van 
dendrochronologisch onderzoek
Op grond van de hiervoor weergegeven bouwhistorische ken-
merken en de vergelijking met andere panden in Doesburg is 
een in het boekje uit 1966 gegeven datering in 1349 voor de 
thans nog bestaande constructies uitgesloten. Een datering 
in de late 15de eeuw of eerste helft 16de eeuw (periode 1480-
1550) lag veel meer voor de hand. Om te kunnen bepalen of 
ons vermoeden juist was is voorgesteld om een dendrochrono-
logische onderzoek uit te voeren. Gelukkig was de eigenaar ook 
enthousiast geworden en kon dit vervolgonderzoek doorgang 
vinden. Op 24 maart 2020 werd door de bouwhistorici Frank 
Haans en Gerrit Korenberg uit de eikenhouten balklaagcon-
structies en kapconstructies van nr. 29 en het voorhuis en ach-
terhuis van nummer 31 een aantal boormonsters verzameld. 

5b Kromstijl van het achterste kapjuk van het voorhuis van 
Koepoortstraat 31. FH MAB jan 2020/

Frank Haans
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De monsters werden verstuurd naar het laboratorium van 
Pressler GmbH in Gersten, Duitsland om te worden geda-
teerd. Bij dit laboratoriumonderzoek wordt aan de hand van 
de groeiringen geprobeerd om vast te stellen wanneer de 
boom waarvan het onderdeel is gemaakt is omgehakt. Wan-
neer in het monster de laatste groeiring en wankant (laag 
onder de bast) bewaard is gebleven kan het exacte jaar van 
het omhakken van de boom worden vastgesteld. 
Het vinden van geschikte plekken in het hout waar mon-
sters konden worden genomen die aan de bovenstaande 
criteria voldoen bleek niet eenvoudig. Uiteindelijk bleek 
slechts één monster ook een wankant te bezitten, waar-
door het jaar van vellen van de boom exact kon worden 
vastgesteld. Het betrof het derde monster genomen uit 
een moerbalk in het achterhuis van nr. 31. De boom blijkt 
in de herfst of winter van 1541 te zijn geveld. Hoewel het 
monster 2 (moerbalk begane grond achterhuis nr. 31) geen 
wankant bezat was de match met monster 3 dusdanig ze-
ker dat ook hier de veldatum op 15416 kan worden gesteld. 
De monsters uit het voorhuis waren maar deels geschikt 
en uit het monster van de strijkbalk bij de voorgevel kwam 
een vergelijkbare datering (schatting op 1542). Van de drie 
monsters van nr. 29 kon er één (van de moerbalk boven de 
begane grond) in het laboratorium worden gedateerd (1522) 
al is die datering niet geheel zeker.7  

Het vellen van hout versus de verwerking in de 
bouw
Uit onderzoek van het historische bouwhout is gebleken 
dat men vrijwel altijd vers hout verwerkte. Immers vers 
hout was makkelijker te bewerken en de bast en splint 
zijn dan nog nauwelijks door vraat aangetast. Zaagsporen 
en bijlsporen (diepte waarin de zaag doordrong bij iedere 
haal, vlakke bijlslagen bij vers hout, versplintering bij 
droog hout) wijzen er ook op dat hout zeer spoedig na het 
vellen is verwerkt. Ook archiefstukken (o.a. bouwvoor-
schriften) wijzen erop dat het hout zo spoedig mogelijk 
moest worden verwerkt. Het is mogelijk dat een boom 
direct na het vellen naar een bouwplaats werd gebracht, 
maar het is ook mogelijk dat het hout via een houtvlot is 
vervoerd en nog een tijd (maximaal een jaar) in het water 
heeft gelegen. Over het algemeen kan als bouwjaar een 
jaar tot drie jaar na het omhakken van de boom worden 
aangehouden, waardoor het voor- en achterhuis van Koe-
poortstraat 31 tussen 1542 en 1545 tot stand zal zijn ge-
komen.8 Vermoedelijk is nr. 29 iets eerder, omstreeks 1525 
gebouwd. Beide huizen zijn dus ruim een eeuw ouder 
dan hun tot renaissancegevels verbouwde voorgevels, die 
in 16499 tot stand kwamen! Of beide huizen bij de bouw 
reeds met elkaar waren verenigd is niet bekend. Ook is 
niet duidelijk wie de bouwheer was van deze huizen. Toen 
de familie Baerken in beeld kwam als eigenaar van beide 
panden bestond Koepoortstraat 31 al 30 jaar en Koepoort-
straat 29 mogelijk al iets langer. 

Bouw van de nieuwe voorgevels: 1649

6  Datering op basis van dendrochronologisch onderzoek.
7  Zie Pressler GmbH DendroChronologische Altersbestimmung 
Baerkenhuizen NL 6981 AR Doesburg, Koepoortstraat 29-31 Gersten 25-7-
2020. Achter in de bijlage is het overzicht van de datering van de monsters 
uit dit rapport opgenomen.  
8  Pressler 25-7-2020, pag. 3, 6. 
9  Datering op basis van de gevelsteen.

ramen gemaakt met de grotere ruiten. De kleinste top is 
verminkt, is in de oorspronkelijke staat een trap hooger 
geweest. De gevels staan vrij goed te lood. De kleinste top 
neigt achterover en is bouwvallig. Blijkens opmetingsteke-
ningen van de huizen, de kelders, de muurdikten, de vor-
men der moerbinten zijn deze ouder dan de gevels en te 
schatten op de tweede helft der 16e  eeuw.”
Kok had dus ook al gezien dat de huizen ouder waren dan 
de gevels, maar wegens gebrek aan middelen is het toen 
niet tot een restauratie en officiële publicatie van zijn ge-
gevens  gekomen. Die restauratie kwam er tien jaar later 
onder een nieuwe eigenaar (de arts Van Beek) en werd uit-
gevoerd door de bekende Doesburgse architect Nico de Wolf.  

De restauratie van 1956-1958
De restauratie van Nico de Wolf was in belangrijke mate 
gericht op het herstel van de situatie zoals die oorspronke-
lijk geweest zou kunnen zijn. Bij de gevels aan de Koepoort-
straat werd met behulp van de nog in de gevels zichtbare 
bouwsporen een reconstructie van de in 1649 ontstane situ-
atie nagestreefd (afb. 11). Tijdens de bouw kwamen nieuwe 
eigenaars in beeld, waardoor de plannen al in de laatste sta-
dia van de bouw zijn gewijzigd. De heer drs. mr. H.G. Nieuw-
kerk Kramer en mevrouw G.A. Nieuwkerk-Kramer wilden 
het huis met hun collectie antieke meubelen in ieder geval 
in de hoge zaal en begane grond van het naast gelegen huis 
(nr. 29) in stijl inrichten als een “herleefd Hanzehuis” zoals 
ze in hun boekje uit 1966 schrijven. In ieder geval heeft

 Nico de Wolf met zijn restauratie in sterke mate het hui-

Mogelijk vanwege de vooraanstaande positie van de familie 
Baerken is in 1649 besloten om het aanzicht van het bezit 
aan de Koepoortstraat te moderniseren waarbij de oudere 
laat gotische straatgevels werden verbouwd tot voor die 
tijd moderne renaissancegevels, met een ruime toepassing 
van zandsteen in de hoofdentree in de rechter gevel en in 
de vensters (vensterkruizen, sluistenen van de vensterbo-
gen) en topgevels, waarvan de trappen werden voorzien van 
zandstenen klauwstukken en een bekroning in de vorm van 
een zandstenen gebroken fronton met obelisk. Het poortje 
en de klauwstukken werden in hun vormgeving geënt op de 
klassieken. Onder de bekroning van de rechter topgevel werd 
een zandstenen blok met het jaartal 1649 aangebracht, wat 
zeer waarschijnlijk gezien mag worden als het bouwjaar van 
deze gevels (afb. 9).  

Moderniseringen en restauraties
In de 18de- en 19de eeuw zijn de huizen in bezit gebleven 
van de familie Baerken. Ze werden echter wel aangepast 
aan de smaak van de tijd, waardoor kruisvensters werden 
vervangen door houten kozijnen met houten schuiframen. 
Nr. 29 kreeg zelfs een klassieke 18de-eeuwse deurpartij. 
Omdat de fraaie renaissance topgevels behouden waren, 
bleef de hoge ouderdom zichtbaar (afb. 9). 
In 1931 zijn de panden gekocht door de vanuit Amsterdam 
werkzame restauratie-architect Abel Antoon Kok (1881-
1951). Kok maakte zich zorgen over de matige bouwkun-
dige staat van de panden aan de Koepoortstraat en was 
voornemens ze van de ondergang te redden (afb. 10).10 Om-
dat Kok nauw betrokken was bij de oprichting van de Bond 
Heemschut, lang bij Heemschut diverse functies verzorgde 
en ook in het bestuur van Vereniging Hendrick de Keyser 
zitting had, was hij goed geïnformeerd over de staat van 
historisch belangwekkende gebouwen in het land. Sowieso 
kende hij de regio goed, omdat hij ook meerdere malen 
restauratieopdrachten had uitgevoerd voor het Wijnhuis-
fonds in Zutphen, terwijl hij ook werkte voor de landelijk 
opererende Vereniging Hendrick de Keyser, die in Doesburg 
onder meer Koepoortstraat 26 en Meipoortstraat 59 zou 
verwerven.11    

In zijn stuk uit mei 1945 schrijft hij over de staat van de 
huizen in de tijd dat hij het geheel kocht het volgende: “De 
gevels zijn tegelijk gebouwd. De breedste gevel, no. 31 is in 
den top gedateerd 1649. De vormgeving is typerend voor 
Nederland beoosten den IJssel. Te Zutphen zijn enige gevels 
met bijpassende jaarcijfers en overeenkomstige vormen 
[hij doelt hier onder meer op de panden Groenmarkt 5-9 in 
Zutphen, waar hij ook herstelplannen voor had gemaakt].  
Het gevelvlak is geverfd in wijnroode kleur, waarbij aanwe-
zige zandstenen onderdelen zijn medegeverfd, zoodat deze 
moeilijk waarneembaar zijn. Daarentegen zijn de bakstenen 
vensters van de toppen geel geverfd ter nabootsing van 
houten kozijnen [Deze afwerking was ook al waarneembaar 
op de foto’s uit 1926, zie hiervoor]. De gevels hebben in de 
18e eeuw een wijziging ondergaan, ten dele met kozijnen 
en ramen met kleine ruiten. In de 19e  eeuw werden de 

10  Notitie van A.A. Kok uit mei 1945 waarin hij de reden voor aankoop 
en zijn plannen voor restauratie en exploitatie uiteen zet. Archief RCE 
Panddossiers.
11  Info over het werk van architect A. A. Kok is afkomstig van de 
archiefbeschrijving van het archief van architectenbureau A.A. Kok en 
Y. Kok van het Nieuwe Instituut. https://zoeken.hetnieuweinstituut.nl/
images/archives/pdf/KOKA.ead.pdf

9: De gevel van het rechterpand. De gevel is niet geheel 
in 1649 gebouwd, maar is met behoud van delen van 
een oudere gevel gemoderniseerd. Het metselwerk van 
de topgevel is wel grotendeels in 1649 gebouwd. FH 
MAB 2020

9: Koepoortstraat 29-31, voorgevels in 1926. Het bovenlicht 
boven de oude poort in nr. 31 is mogelijk al in de 18de eeuw 
gemoderniseerd met een houten kozijn en veel-ruits raam. Om de 
sporen van een verbouwing te maskeren is het metselwerk geverfd 
en voorzien van immitatievoegen. Bij de oude vensters in de 
topgevels zijn de bakstenen dagkanten van de vensters samen met 
de natuurstenen dorpels geschilderd, waardoor een houten kozijn is 
gesuggereerd.  
Foto van C. Steenbergh. Beeldbank RCE ST-1070

dige beeld bepaald (afb. 12-13).12

Tot slot
Ook het onderzoek van de Baerkenhuizen toont aan dat in 
oude binnensteden de voorgevel van een huis meestal jon-
ger is dan het daarachter gelegen huis zelf. Dat het moder-
niseren van de gevels aan de straat van alle tijden is tonen 
de Baerkenhuizen aan, want hier werden ruim 100 jaar 
na de bouw van de huizen in 1649 de gevels aan de straat 
gemoderniseerd, zonder twijfel omdat de familie Baerken 
hun status middels een toen moderne renaissancegevel 
wilde onderstrepen. Uit het onderzoek blijkt dat het voor-
huis van nr. 31 bij de bouw in 1542-45 ongeveer dezelfde 
opzet kreeg als het huis Optenoort aan de Meipoortstraat 
59. Het huis heeft dus geen volwaardige verdieping maar 
een hoge begane grond. Vermoedelijk had Koepoortstraat 
31 net als Meipoortstraat 59 een insteek (en niet over de 
gehele diepte van het huis doorgezette tussenverdieping, 
die niet tot de voorgevel reikte).  In de oorspronkelijke 
opzet zal Koepoortstraat 31 dus een met de gevel van 
Meipoortstraat 59 of met de vroegere gevel van Veerpoort-
straat 12 vergelijkbare gevel hebben gehad (afb. 14).  Nader 
onderzoek van het muurwerk van de wanden in het voor-
huis van nr. 31 zou hier mogelijk nog antwoord op kunnen 
geven. 

12  Zie over de restauraties uit die tijd o.a. Frank Haans, Monumentengids 
Doesburg, Utrecht 2008, pp. 81-85 en het artikel van Paul le Blanc (De 
maakbaarheid van het verleden) in Doesburg Nieuws 66, oktober 2019, p. 
9-13. 
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Stadsmuren en poorten in 
Doesburg
Eind 2019 en in mei 2020 zijn er bij rioleringswerkzaamhe-
den diverse muurresten gevonden van de oude stadsmuren 
van Doesburg. Het archeologisch onderzoek is gedaan door 
het Archeologieveldteam Zutphen dat ook onderzoek ver-
richt in Doesburg.

Koepoortstraat/Lindewal
Op een diepte van enkele decimeters zijn stukken van de 
stadsmuur gevonden en vermoedelijk een stuk van een 
steunbeer zoals ook te zien is op de kaart van Berlaymont 
uit 1574. Deze kaart geeft de stadsmuur weer met poorten 
en torens (in rood aangegeven) maar verder geen bebouwing 
van de stad. Door het ontbreken van dit laatste kun je niet 
exact de situatie van 1574 overbrengen op een hedendaagse 
kaart, mij is het niet gelukt en het team uit Zutphen helaas 
ook niet. We heb ik een klein deel weten te passen op het 
kleine opgravingsgebied en dat geeft onderstaand beeld. 

Afb 2

Meipoortstraat
Op de kaart van Berlaymont uit 1574 staan de muur en de 
Meipoort aangegeven maar is het niet in te passen op een 
huidige kaart wegens het ontbreken van de andere bebou-
wing.

 Met een relatief smalle sleuf (iets meer dan de breedte 
van de rioolbuis) lopend van de Meipooortstraat richting 
Kraakselaan kan men de stadsmuur dus niet echt missen. 
Helaas zijn er geen sporen gevonden van de Meipoort zelf. 
Wel heeft men sporen gevonden van de dertiende- eeuwse 
aarden omwalling, de stadsmuur en van een profiel van de 
gracht.

De aarden omwalling
We zien hier een stuk van de dertiende-eeuwse opgewor-
pen omwalling in het profiel. Een dergelijke omwalling be-
stond meestal uit een aarden wal met bovenop een houten 
palissade en een gracht. 

De stadsmuur
Sinds 1343 zijn er beschrijvingen van een ommuurde stad 
omdat de hertog van Gelre toestemming gaf voor de uitleg 
van de stad en de bouw van poorten, muren en een gracht. 
De gebouwde stadsmuur heeft een dikte van 2 meter op de 
plek van de voet zien we een vertanding in het metselwerk 
van ongeveer 5 graden en 8 vertandingen op ongeveer 50cm. 
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De stadsgracht
Op onderstaande foto het begin van het profiel van 
de dertiende-eeuwse stadsgracht net buiten de 
muur. Het moet een vrij brede gracht zijn geweest 
die ook gevonden is bij onderzoek in het Arsenaal. 
Deze gracht was ongeveer 15 meter breed. Rond 
1225 is Doesburg een eivormige nederzetting met 
de Oude IJssel toen nog gelegen achter de huidige 
Nahuyssingel waar hij uitkwam in de IJssel. Door 
erosie van de Oude IJssel in de dertiende eeuw is 
het stadsdeel aan de oostzijde verdwenen. Bij uit-
breiding van de stad is dit verdwenen stadsdeel 
gecompenseerd aan de noordzijde en in 1343 ook 
aan de zuidzijde. Bij dit laatste is de dertiende-

eeuwse aarden stadswal geslecht en is ook de bijbehorende 
gracht gedempt.
Jammer dat er geen sporen zijn gevonden van de Koe- en 
Meipoort maar dat kan ooit nog wel eens zichtbaar gaan 
worden in de toekomst.

Rob Verhoef
Stichting Menno van Coehoorn
https://www.vestingdoesburg.nl/

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 Veerpoort-
straat 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 ter-
rein, waarin ze in 1439 een huiskapel met één altaar bouw-
den. 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 van de rechtsvoorgangers 
van de huidige Gestichten Doesburg). Dit pand met het om-
liggende terrein kwam vrij omdat de weduwen in 1811 ver-
huisden naar de Hogestraat en het was luitenant-kolonel De 
Vaynes van Brakell die het toen kocht. 
In feite is er heel weinig bekend over het gebouw waarin het 
1 Officiële naam: Gestichten van Weldadigheid Doesburg  

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 bestaan-
de 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.

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 ver-
haal). Daardoor wordt het ook mogelijk verschillende bouw-
sporen 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, op pagina 22). 

Sporen van bebouwing
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 steeg met het Saterpoortje bewaard 
gebleven, alsook een middeleeuws muurfragment. 
De vraag rijst of het steegje destijds toegang gaf tot het we-
duwehuis, of dat de toegang aan de kant van de Waterstraat 
lag. Als het steegje bij het weduwehuis behoorde en dus 

  
Een historische muur in het Van Brakellhofje
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rechtdoor liep, dan is het opmerkelijk dat het later L-vormig 
wordt en naar huis thans nr. 18/18a leidt. Uit archiefbron-
nen blijkt dat het weduwehuis in 1811 nog als solitair huis 
lag tussen Veerpoortstraat en Waterstraat toen het verkocht 
werd aan de Vaynes van Brakell. Het is dus aannemelijk dat 
de toegang tot het weduwehuis aan de Waterstraat lag en 
dat het L-vormige paadje met het toegangspoortje door Van 
Brakell is aangelegd en in dat geval van later datum is dan 
tot nu toe gedacht.
Op de kadastrale kaart van 1832  vormt het bezit van de 
Vaynes van Brakell een enorm groot complex in vergelij-
king 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. 1 Geo-refereren van de topografie van een pre-kadastrale kaart met de huidige kadastrale situatie. 

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

(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 van een katholieke 
jongensschool. Dit schoolgedeelte van het grote huis werd 
in 1917 afgebroken. De vrijkomende grond werd ingericht 
als een schoolplein voor een nieuweschool 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 

Fig. 3. De ligging van het bouwblok van het voormalige 
grote hof (woning van De Vaynes van Brakell) en de huidige 
bouwblokken met huisnummers.

zijn karakteristiek voor een schoolplein uit de late negen-
tiende- en vroege twintigste eeuw (merk op dat het toe-
gangshek bekroond wordt met een kruis, hoewel het hofje 
geen specifieke religieuze binding heeft; dit symbool da-
teert 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 vleu-

Links: Situatie in de zeventiende  eeuw. De rode lijn omgrenst 
vermoedelijk het terrein van de fraters. Opmerkelijk is het 
vrijstaande gebouw (zie gele 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. 

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.
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gel 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 hof-
je 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. 20m 
lange muur die is opgetrokken uit rode bakstenen van wis-
selend formaat. Deze muur staat op de middeleeuwse grens 
tussen het erf van het huis Lumberden (Veerpoortstraat 22, 
daterend van vóór 1428 AD.) en de grond van de Broeders 

van het Gemene Leven (de fraters). Deze grens loopt in een 
rechte lijn door naar het Saterpoortje aan de Veerpoort-
straat. Dit poortje gaf via een smalle steeg toegang tot het 
Weduwehuis (= het voormalige Fraterhuis dat in 1448 AD. 
verkocht werd door de fraters). Nu geeft de muur samen 
met de wand van huisje nr. 16c 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 
nr. 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 buiten-
kant aan de muur. Ook de vele mortelresten aan de steeg-
zijde wijzen op een binnenkant van de muur. Aan deze bin-
nenkant 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 opge-
pakt. Het bleek echter dat de muur kadastraal bij het pad 
van de Gemeente behoorde (saillant detail: zowel De Ge-
stichten als de bewoners van nr. 22 veronderstelden eerder 
dat de muur hun respectievelijk eigendom was; met de ken-
nis van het bouwhistorisch onderzoek is de veronderstelling 
van nr. 22 niet logisch, immers aan die kant heeft de muur 
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 ge-
ven 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 ouder-
dom van de componenten blijft onduidelijk, ook omdat 
functie en bouwwijze niet passen bij die van een belangrijk 
gebouw (de kapel).  Bouwsporen wijzen op latere dichting 
van een venster en van een nis. Het meest opvallend (door 
schuin geplaatste stenen) zijn de contouren van de twee 
keperboogvormige nissen (gebruikelijke elementen in mid-
deleeuwse huizen, vaak geduid als “kaarsnissen”). Opmer-
kelijk 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.

Toekomst
Gelukkig is de conditie van de muur nog lang niet zorgwek-
kend, 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 rich-
ten 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 aan-
leiding tot het onderzoek vormde de te weinig prominente 
uitstraling van de “kaarsnissen”. 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. Infor-
matiepanelen 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 volledi-
ge rapport wil lezen, kan een digitale versie opvragen bij het 
secretariaat van de Gestichten Doesburg. Via Email: info@ge-
stichtendoesburg.nl.

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)

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).

<<De twee nisjes aan de noordkant van de muur

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.
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Appartementencomplex 
aan de Kraakselaan ver-
kozen als ‘de ruwe dia-
mant’ van Doesburg

Sinds 2019 werken elf gemeenten in de Achterhoek samen 
in het project ‘Een nieuwe tijd! Wederopbouw in de Achter-
hoek’ (zie: nieuwetijdachterhoek.nl). Daarin staat het bij-
zondere erfgoed uit de wederopbouwperiode (1940-1965) in 
de schijnwerpers. De Wederopbouwperiode is een zeer in-
teressante periode uit onze geschiedenis. Het was een tijd 
van schaarste, maar ook van economische groei, welvaart, 
optimisme en vernieuwing. Nooit werd er in zo’n korte 
tijd zoveel gebouwd als in die tijd. De wederopbouwtijd 
krijgt vaak het etiket saai en lelijk opgeplakt waar het de 
architectuur, stedenbouw en monumentale kunst betreft. 
De wederopbouw bevat echter zoveel kwaliteit dat die de 
moeite waard is om die te ontdekken en te laten zien.

Staalkaart van Ruwe Diamanten 
Een van de deelprojecten van het project was de zoek-
tocht naar ruwe diamanten in de deelnemende gemeentes. 
Ruwe diamanten zijn bijzondere wederopbouwpanden in 
de Achterhoek, waarbij nog niet iedereen bewust is van de 
bijzondere architectonische eigenschappen. Voor de ge-
meente Doesburg werden aanvankelijk vanuit het project 
al een aantal opmerkelijke voorbeelden van wederopbouw 
voorgeselecteerd: de Alexander Verhuellbrug (1952), de R.K. 
Martinuskerk (1965), de woningen in het zuidelijk Molen-
veld (ca. 1950), de wederopbouwboerderij aan de Zomerweg 
2 (1962) en het sluiscomplex in de Oude IJssel (1952). 

Een bijzondere vondst
In het kader van het project kregen de leden van de Ad-
viescommissie Cultuurhistorie van de Gemeente Does-
burg het verzoek om ook nog eens goed te kijken naar 
de bijzondere architectuur in Doesburg uit de periode 
van de Wederopbouw. Als lid van deze commissie vroeg 
ik aan de bestuursleden van de Monumentenvereniging 
om mee te denken over eventuele andere Doesburgse 
kandidaten voor de titel van ‘ruwe diamant’.Ofschoon 
er al enkele mooie voorbeelden in de voorselectie zaten 
besloot ik om samen met Hans van der Maas (medebe-
stuurslid van onze vereniging) een paar wandelingen te 
maken door de wijken waar we wellicht nog meer bij-
zondere diamanten zouden kunnen vinden. Met name 
het Molenveld zou ons inziens daar zeer geschikt voor 
zijn. We waren verrast door de bijzondere detaillering, 
zoals bijvoorbeeld in de deuromlijstingen, van de  ar-
beiderswoningen uit de jaren vijftig in de Oranjebuurt, 
maar deze zaten al in de voorselectie. Hans vond dat we 
zeker moesten gaan kijken naar een flatgebouw op de 
Kraakselaan (nrs. 24-46) dat hem wel heel bijzonder leek. 
De Kraakselaan is zo’n straat waar je gewoonlijk alleen 
met de auto doorheen rijdt zonder dat je de huizen en 
appartementencomplexen in detail bekijkt. De flat bleek 
inderdaad opmerkelijk en we vermoedden dat deze uit 
de jaren vijftig of zestig zouden stammen. 
    

Opvallend zijn de grote raampartijen van de trappenhuizen 
die daarboven geaccentueerd worden door witgeschilderde 
vlakken met twee kleinere ramen. De raamkozijnen zijn 
van beton met stalen glasroedes en ook rondom de deur is 
een betonnen omlijsting gemaakt. Grote glasoppervlakken, 
strakke lijnen en het gebruik van beton en staal zijn typi-
sche kenmerken van de wederopbouwarchitectuur. Door de 
combinatie van traditioneel bouwmateriaal (baksteen) en 
moderne materialen (staal,beton) wordt ook wel gesproken 
van ‘shake-hand-architectuur’. De gevel heeft door de gro-
tere en kleinere ramen en vooral ook door witgeschilderde 
bakstenen boven de ingangspartijen een zeer ritmische 
indeling. Aan de bovenzijde bevindt zich een opvallende 
omhoogstekende dakoverstek die ervoor zorgt dat het 
complex minder ‘blokkerig’ wordt. Bijzonder zijn verder de 
nog oorspronkelijke ijzeren trapstijlen in het trappenhuis, 
in de vorm van een paperclip. De vier benedenwoningen 
zijn zeer ruim van opzet en hebben de beschikking over 
een grote tuin. Boven bevinden zich acht maisonnettes. 

Het complex maakte een dermate grote indruk dat ik be-
sloot verder onderzoek te doen in het archief. Dat leverde 
belangrijke informatie op. De vergunning  werd in maart 
1953 afgegeven door de schoonheidscommissie. Opdracht-
gever was de NV de Verenigde Blikfabrieken te Amsterdam, 
met een afdeling in Doesburg. De fabriek in Doesburg 
moest uitbreiden wegens een grote defensieorder , en voor 
de topfunctionarissen moesten nieuwe woningen komen 
omdat deze ‘noodgedwongen in de arbeiderswoningen 
waren ondergebracht’. Er werd zelfs een tweede complex 
gebouwd, iets verder op de Kraakselaan (nrs. 74-90), waar-
voor in november 1953 een vergunning werd afgegeven. 
Het betreft hier een kleiner gebouw met negen woningen. 
Opmerkelijk is dat hier geen witte vlakken zijn aange-
bracht boven de ingangspartij. Helaas, want een vergelij-
king laat duidelijk zien hoe die witte vlakken de esthetiek 
van de architectuur versterken en een bijzondere ritmiek 
aanbrengen in het totale voorgevelvlak. 
De grootste verrassing was de naam van de architect, te 
weten Nico de Wolf (zie kader). De Wolf is vooral bekend 
door zijn historiserende restauraties, zoals die van het Ge-
meentehuis, de Waag, de Gasthuiskerk, Huis Optenoort en 
de Baerkenhuizen. Dat hij zich ook ‘gewaagd’ heeft aan het 
‘Nieuwe Bouwen’ is uiterst opmerkelijk en verrassend. 
Er kwamen nog andere verassingen naar voren. Dankzij 

Gerrit Bouwhuis (lid van de hierboven genoemde advies-
commissie) kwamen niet minder dan vijf ansichtkaarten 
‘boven water’ waarop de flats staan afgebeeld. Twee kaar-
ten tonen de beide flats afzonderlijk. 

Op één kaart met ‘Groeten uit Doesburg’ staat de flat af-
gebeeld samen met het Waaggebouw, het Gemeentehuis, 
de IJsselbrug en het muziekpaviljoen. Hieruit blijkt over-
duidelijk dat men in Doesburg trots was op deze nieuwe 
architectuur. Navraag bij een ‘oude Doesburger’ leerde mij 
dat de bevolking de flats zo opmerkelijk vond, vanwege 
het vele glas, dat het complex in de volksmond direct ‘het 
aquarium’ ging heten. Men had goed in de gaten dat het 

hier een geheel nieuwe vorm van architectuur betrof. Hans 
van der Maas en ik vonden dat het complex met recht een 
ruwe diamant genoemd zou kunnen worden, met als ge-
volg dat dit complex werd toegevoegd aan de reeds eerder 
geselecteerde objecten.

De winnaar
Uiteindelijk konden alle burgers van Doesburg meestem-
men over hun voorkeur. De mogelijkheid om te stemmen 
werd gepubliceerd in de Regiobode en ook de leden van de 
Monumentenvereniging werden via een mail geattendeerd 
op deze verkiezing. Met grote meerderheid van stem-
men werd uiteindelijk het appartementencomplex aan de 
Kraakselaan als Ruwe Diamant van de gemeente Doesburg 
verkozen! Tijdens de Open Monumentendag werd de prijs 
officieel uitgereikt aan de bewoners, in aanwezigheid van 
o.a wethouder Arthur Boone. 

Paul le Blanc

  1 Deze order betrof een partij van 20.000 helmen die in de fabriek te Doesburg vervaardigd konden worden. Na de fabricage werden ze 
meermalen afgekeurd omdat de afmetingen en de vorm niet juist waren, omdat de binnenhelmen niet in de buitenhelmen pasten en omdat 
ze gingen scheuren en niet genoeg kogelwerend waren. 

Nico de Wolf
Nicolaas (Nico) de Wolf (Apeldoorn, 27 oktober 1887 – 
Doesburg, 18 juli 1967) was een Nederlands architect en 
(amateur)voetballer. Hij kwam als voetballer uit voor FC. 
Haarlem en behaalde met het Nederlands elftal de bron-
zen medaille op de Olympische Zomerspelen van 1912.  In 
1917 trad hij in dienst als gemeenteopzichter te Doesburg, 
waar hij zich later ook vestigde als architect, aanvankelijk 
samen met de architect H.C. Bloemendaal. Van 1935 tot 
1938 was hij ook wethouder namens de Christelijk Histori-
sche Partij. Hij overleed op 18 juli 1967, op 79-jarige leeftijd sche Partij. Hij overleed op 18 juli 1967, op 79-jarige leeftijd sche Partij. Hij overleed op 18 juli 1967, op 79-jarige leeftijd 
en werd begraven op de begraafplaats aan de Meipoort-
straat in Doesburg.
Nico de Wolf is vooral bekend als restauratiearchitect van 
historische panden in Doesburg. Hij had een restauratie-
opvatting waarbij op grond van nauwkeurige bestudering 
van de in de panden aanwezige sporen de reconstructie 
van de vermoedelijke oorspronkelijke architectuur voorop 
stond. De Wolf creëerde op deze wijze eigenhandig het his-stond. De Wolf creëerde op deze wijze eigenhandig het his-
torische beeld van Doesburg. Er is weinig nieuwbouw van 
hem bekend: een villa in Baarn en een in Doesburg in de 
expressionistische stijl van de Amsterdamse school, twee 
winkelpuien in Doesburg en de appartementencomplexen 
aan de Kraakselaan in Doesburg. Voor deze laatste com-
plexen paste hij de vormentaal toe van de nieuwe archi-
tectuur van de wederopbouwperiode (veel glas; combinatie tectuur van de wederopbouwperiode (veel glas; combinatie 
van baksteen met beton en staal) 

Overzicht van zijn werk (chronologisch):

Restauraties 
Doesburg Gasthuiskerk (1929-1931), Borculo, boerderij 
Lebbenbrugge (1933-1939), Drempt, Sint-Joriskerk  (1937-
1939), Doesburg, Stadhuis (1939-1940), Doesburg, Waagge-1939), Doesburg, Stadhuis (1939-1940), Doesburg, Waagge-
bouw  (1947-1949), Doesburg, Hof Gelria (1952), Doesburg, 
Koepoortstraat 26  (1955), Doesburg, Koepoortstraat, de 
Baerkenhuizen (1955-1958), Doesburg, Huis Optenoort, 
Meipoortstraat  (1960-1963).

Nieuwbouw
Baarn, Javalaan 6 (1931; rietgedekte villa), Doesburg, Ooi-
poortstraat 9 (1924; winkelpui in Amsterdamse School-
vormen), Doesburg, Hanzeweg 1 (1930, villa in de stijl van 
de Amsterdamse school), Doesburg, Kerkstraat 16 (1937, 
winkelpui ), Doesburg, appartementencomplexen aan de 
Kraakselaan (1953).
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Juryrapport Snappenburg 
de Vriesprijs 2020
Op 9 november 1995 werd na de jaarvergadering van de 
Monumentenvereniging 15 april 1945 voor de eerste keer 
de waarderingsprijs uitgereikt die genoemd is naar de op-
richter van de Monumentenvereniging, de heer J.M. Snap-
penburg de Vries (oud gemeentesecretaris en ereburger van 
Doesburg.)

De Snappenburg de Vriesprijs wordt toegekend aan een 
pand of object in de stad Doesburg waaraan bijzonder her-
stel is uitgevoerd. Als criteria voor de prijs gelden:

• de ingreep heeft opoffering, tijd en geld gekost
• de omvang van de verbetering of verfraaiing doet niet ter 

zake
• de werkzaamheden moeten onverplicht verricht zijn
• het resultaat moet zichtbaar zijn vanaf de straat of pu-

bliek toegankelijk zijn
• het resultaat moet verrassend zijn en bijdragen tot verrij-

king van de stad Doesburg

In de afgelopen periode juni 2019 tot juni 2020 is er weer 
hard gewerkt aan het Doesburgs erfgoed. 
Er waren drie voordrachten die onder de aandacht van de 
jury zijn gebracht met het oog op de Snappenburg de Vries-
prijs voor dit jaar:

Woonhuis Koetsveldstraat 8: Gemeentelijk 
monument uit 1917.

Het woonhuis is een tweelaags pand met zolderverdieping 
op een L-vormige plattegrond. De vleugel aan de Koetsveld-
straat heeft een gemetselde voorgevel en een zadeldak met 
dakrichting evenwijdig aan de straat. 
Het pand heeft een in kruisverband gemetselde, vijf ven-
sterassen brede voorgevel met rechts op de begane grond 
een entree met bovenlicht en onder de twee linker vensters 
van de verdieping een dubbele wagendeur met kalf en bo-
venlicht. Geheel rechts een paneeldeur met drie verticale 
panelen gescheiden door twee staafprofielen. Boven het 
geprofileerde kalf een bovenlicht met gekleurd glas-in-lood 
in geometrisch motief. In de rechter muurdam is een hard-
stenen blokje met de bevestiging en aansluiting voor een 
gaslantaarn bewaard gebleven (zie detailfoto). Tussen de 
entree en de werkplaatsdeuren zijn twee zesruits schuif-
vensters. De gevelopeningen worden ontlast door flauw 
getoogde segmentbogen van oranje verblendsteen. Op de 
verdieping zijn vijf identieke schuifvensters. De vensters 

worden ontlast door strekse bogen van dezelfde oranje ver-
blendsteen als een verdieping lager. Onder de goot is een 
iets uitgemetselde laag strekken aangebracht.

De gevel werd beëindigd met een eenvoudig gedetailleerde 
bakgoot met kraal en bekleed met geschroefde trespa pla-
ten. In opdracht van de familie van der Steen is de oor-
spronkelijk houten, geprofileerde goot op geprofileerde 
klossen teruggebracht.

Het Hoge Huys, woonhuis Ooipoort 15: 
rijksmonument uit 1855, dakkapel eind 
negentiende eeuw.

Dit pand heeft de opzet van een dijkhuis, omdat het in 
het buitentalud van het voormalige Ooipoortbolwerk is 
gebouwd, waardoor aan de achterzijde onder het huis een 
volledige souterrainverdieping aanwezig is. Getuige het op-
schrift op het fries boven de deur heeft het huis de naam 
‘Het Hoge Huys’. Naast de naam staat het bouwjaar; 1855. 
De lijstgevel heeft een symmetrische opzet, met een risaliet 
(gevelvoorsprong) waarin de entree is aangebracht. Deze 
entree is uitgevoerd in empirestijl met een houten klas-
sieke omlijsting met pilasters en een hoofdgestel. Boven de 
statige, dubbele paneeldeur is een bovenlicht aanwezig met 
in het centrum twee dicht bij elkaar geplaatste roeden. De 
aan weerszijden van de middenpartij aanwezige vensters 
hebben luiken en zesruits schuiframen met ijzeren roeden. 
De gevel sluit af met een klassieke kroonlijst. De dakkapel 
boven de middenpartij, met zijn zinken zadeldakje met een 
overstekje met fraai gesneden sierspant, betreft een latere 
toevoeging, ontstaan rond 1900. De zijgevels met een punt-
gevel, waarover het met oud-Hollandse pannen gedekte 
zadeldak met windveren is doorgetrokken, hebben beneden 
een zelfde venster als in de voorgevel. In de topgevel is een 

rondboogvenster aangebracht. Links naast het huis staat 
een oud ijzeren hekwerk met poort die toegang verleent tot 
de lager gelegen achtertuin. Voor het huis is een eigen stoep 
aanwezig met hardstenen stoeppalen met kettingen en een 
hardstenen bordestrapje voor de deur. 

In opdracht van de familie Jansen is het voegwerk van de 
gevels vernieuwd (zie detailfoto). Uit inspecties van de 
Monumentenwacht bleek het voegwerk verweerd, weg-
gespoeld en op plekken uitgevallen. Goed voegwerk is van 
belang voor het behoud van metselwerk gevels. Voegwerk 
heeft naaste een beeldbepalende functie, een waterwerende 
functie. Plaatselijk herstel had niet de voorkeur door kleur-
verschillen en zou voor een beperkt herstel van de water-
werende functie zorgen. Alle gevels zijn vervangen door een 
originele snijvoeg met kalkmortel.

Woonhuis Kosterstraat 4: Rijksmonument Gevel 
1840-1850, kern uit zestiende eeuw

Kosterstraat 4 staat met de voorgevel aan een driehoekige 

pleinvormige ruimte, die is gevormd door de samenkomst 
van de Kosterstraat en de Kloosterstraat, kort voor de aan 
sluiting op de Kerkstraat. Van de huizen, die aan drie zijden 
deze ruimte omgeven, springt  Kosterstraat 4 vooral door 
zijn forse volume het meest in het oog. Op de kadastrale 
kaart van 1817 vormt het pand nog één geheel met het er 
rechts naastgelegen huis Kerkstraat 22. De Kosterstraat 
wordt op deze kaart nog als Kuiperstraat aangeduid. De 
als een lijstgevel vormgegeven voorgevel heeft vensters en 
een deurpartij die in de negentiende eeuw tot stand zijn 
gekomen. De Y-vormige gevelankers laten echter in combi-
natie met het hoge en steile dak zien dat het huis een veel 
hogere ouderdom bezit. Het ontstaan van dit in baksteen 
gebouwde langshuis is in de zestiende eeuw te plaatsen. De 
deurpartij met paneeldeur en tweeruits bovenlicht, omge-

ven door gecanneleerde pilasters en een hoofdgestel is van 
een type dat in Doesburg bij gevels uit de eerste helft van 
de negentiende eeuw veelvuldig is toegepast. Voor de deur 
ligt een hardstenen stoepplaat. De ramen van de vensters, 
die oorspronkelijk zowel op de begane grond als de verdie-
ping schuiframen met een zesruits verdeling hadden, zijn in 
de tweede helft van de twintigste eeuw bij een renovatie in 
gewijzigde vorm vervangen. Het dak bezit nog de oorspron-
kelijke eiken constructie met jukken en sporen. 

In opdracht van de heer Hammink zijn gevels, kozijnen en 
deuren opnieuw geschilderd. De vervallen houten vloeren 
werden hersteld. De houtconstructie van de kap was door 
inwatering aangetast. De kapconstructie werd tevens her-
steld. Op de begane grond, in de huidige galerie ‘De Keizers-
hut’, werd ondermeer een klassieke mozaïekvloer hersteld.

And the price goes to… 
Aan de hand van de eerdergenoemde criteria heeft de jury 
bepaald dat de prijs zal worden uitgereikt aan…Tja, dat 
wordt aan het eind van de Algemene Ledenvergadering op 
maandagavond 16 november in de Martinikerk bekend ge-
maakt. Daar bent u van harte voor uitgenodigd. 

De jury: Harm Claus, Henny Vergeer en Rob Verhoef. Advi-
seur: Gerrit Bouwhuis
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Stichting Doesburgs  
Oudheidkundig Fonds 
(Harenbergfonds)

In 2017 overleed de historicus en archeoloog Ed Harenberg. 
Tijdens zijn leven heeft hij zich zeer ingezet om de geschie-
denis van Doesburg te onderzoeken en te ontsluiten. Om 
hier blijvend invulling aan te geven is in 2017 de Stichting 
Doesburgs Oudheidkundig Fonds, ook wel het Harenberg-
fonds genoemd, opgericht. De stichting beheert het legaat 
dat ze van Ed Harenberg heeft ontvangen. Het doel van de 
stichting is om financiële bijdragen te leveren ter bevorde-
ring en ondersteuning van oudheidkundig onderzoek in de 
breedste zin van het woord, voor Doesburg en omstreken.
De stichting kan bijdragen aan oudheidkundige onderzoe-
ken, conservering en restauratie van objecten, publicaties 
en tentoonstellingen voor zover deze niet voortkomen uit 
een verplichting van wet- of overheidswege. Het project 
moet altijd een toegevoegde waarde hebben voor de historie 
van Doesburg en omgeving. Een jaarringenonderzoek in een 
oude kap om te bepalen hoe oud een huis is, een historisch 
kleurenonderzoek, een conservering van een opgegraven 
middeleeuwse schoen, de bijdrage in de onderzoekskosten 
van een student die onderzoek doet naar een Doesburgs 
archeologisch of historisch thema, het zijn zo wat voorbeel-
den van zaken die in aanmerking zouden kunnen komen 
voor een bijdrage van de stichting.  
Voor de nadere voorwaarden verwijzen we graag naar de 
website van de stichting: www.harenbergfonds.nl 
Daar is ook het contactformulier te vinden om tot een aan-
vraag te komen.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:
• Michel Groothedde (voorzitter)
• Jeroen Bouwmeester (vicevoorzitter)
• Marinus Lenselink (secretaris)
• Carel Rensing (penningmeester)
• Nina Herweijer (bestuurslid)

Subsidieregeling verbete-
ring binnenstad Doesburg 
(Anneke van Heekfonds)
Het is alweer een aantal jaren geleden dat onze subsidiere-
geling voor verbetering van het aanzien van de Doesburgse 
binnenstad van kracht is geworden. Een legaat van me-
vrouw Anneke van Heek was voor het bestuur aanleiding 
om deze regeling in het leven te roepen. De complete rege-
ling kan door leden opgevraagd worden. 
Hieronder volgt een beknopte samenvatting van de regeling.

• Subsidie kan verleend worden aan eigenaren van panden 
in de binnenstad van Doesburg.

• Men moet lid zijn van de Monumentenvereniging 15 april 
1945. 

• Het gaat in de regeling om herstel of vernieuwing van ge-
vels, daken, stoepen, stoeppalen, stoephekken, muurtjes 
en dergelijke, mits het uiteindelijke resultaat bijdraagt 
aan de verrijking van het beeld van de stad Doesburg en 
de resultaten vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.

• Bouwhistorisch onderzoek komt in principe in aanmer-
king voor subsidie. Er moet wel een acceptabele reden zijn 
voor een dergelijk onderzoek dat door een specialist uit-
gevoerd moet worden.

• De subsidieregeling is niet bedoeld voor regulier onder-
houd.

• Het pand moet gelegen zijn binnen het gebied dat is aan-
gewezen als beschermd stadsgezicht.

• Met het treffen van de voorzieningen dient het belang van 
het stadsgezicht vanwege het karakter en de schoonheid 
te worden gediend. 

• Het verbeteringsplan moet voldoen aan de door het be-
stuur te stellen welstandseisen. Deze zijn in principe 
vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan voor de binnenstad.

• De kosten welke gemaakt worden moeten in redelijke 
verhouding staat tot het resultaat.

• Bij de schriftelijke aanvraag moeten de benodigde be-
scheiden worden overgelegd, afhankelijk van de aard van 
het werk. Gevraagd kunnen worden: tekeningen, foto’s, 
een technische omschrijving en een gespecificeerde be-
groting.

• Een aanvraag om subsidie moet voorafgaand aan de uit-
voering ingediend worden bij het bestuur.

• Jaarlijks wordt er een budget vastgesteld waarbij voor een 
aanvraag grenzen zijn gesteld: een drempelbedrag van 
€ 200,-; een subsidie van 30% tot een maximum van € 750,-. 
Er kan een subsidie verstrekt worden over de totale kos-
ten, maar ook alleen over het materiaal als de eigenaar 
het werk zelf uitvoert.

• Er wordt geen bijdrage verstrekt als er in het kader van 
een andere regeling al subsidie komt, ook niet als er spra-
ke is van een verzekeringsuitkering. 
De regeling kan jaarlijks herzien of bijgesteld worden. 

Gerrit Bouwhuis



32


