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1 INLEIDING 

Op verzoek van Peter van der Heijden van de Stichting Gebroeders van 
Limburg Huis is de kelder onder de panden Burchtstraat 63-65 mede in 
opdracht van de zuster-stichting Gebroeders van Limburg aan een nader 
bouwhistorisch onderzoek onderworpen, met als doel om te trachten te 
komen tot een meer vast omlijnde datering van dit onderdeel van een 
verder grotendeels verdwenen gebouw, dat blijkens de stukken 
gedurende een bepaalde periode in het bezit is geweest van de familie 
Maelwael, waaruit verschillende illustere schilders zoals Johan Maelwael 
en de gebroeders Van Limburg zijn voortgekomen.   

Volgens het in de catalogus van de expositie over de gebroeders Van  
Limburg gepubliceerde artikel (gebaseerd op een eerdere publicatie van 
dr. Friedrich Gorissen) van dr. Willy Niessen e.a. strekte het perceel aan de 
Burchtstraat dat in de tweede helft van de 14 de eeuw in bezit is gekomen 
van de familie Maelwael-Van Limburg aan de noordkant van de 
Burchtstraat zich uit over de huidige percelen Burchtstraat 61, 63, 65  en 
67 (het laatste nr is nu geheel opgegaan in het grote pand van C&A). 

Op nummer 61, het hoekpand aan de Stockumstraat, is nu een winkel van 
Yves Rocher gevestigd en op nummer 63 bevond zich tot voor kort 
croissanterie Le Papillon. Nummer 65 bestaat uit een oude gevel 
waarachter een recente uitbreiding (jaren ‘70) van C&A schuilgaat. Deze 
façadegevel herbergt een etalage en de aanloop naar een dubbele roltrap.   

Als door een wonder lijkt deze historische hoek voor een belangrijk deel 
ontsnapt aan de verschillende verwoestende oorlogshandelingen van 
februari 1944 tot maart 1945, de stadmodernisering van de gemeente 
Nijmegen en aan de uitbreidingsplannen van ondernemende winkeliers. 
Maar daarentegen lijken deze 19e-eeuwse winkelpanden ook niks met de 
tijd van de Van Limburgs van doen te hebben.   

Tijdens de research voor de opnamen van de documentaire over de 
gebroeders Van Limburg, in het voorjaar van 2005, trof historicus Peter 
van der Heijden een kelder onder de croissanterie op Burchtstraat 63. De 
enige toegang tot de kelder was een luik onder een van de tafels in de 
broodjeszaak. Het betrof een kelder vol koelapparatuur waarin de 
broodjeszaak zijn bederfelijke waar opsloeg.  

Achter deze kelder bleek zich -nauwelijks bereikbaar-  nog een kelder te 
bevinden, die doorliep onder het pand van nummer 65, onder C&A. Het 
vermoeden rees dat deze kelders met een groot tongewelf aanmerkelijk 
ouder zijn dan de 19e-eeuwse winkelpanden erboven.    

Na dit bezoek is Hettie Peterse, projectleider bouwhistorie van de 
gemeente Nijmegen, ingelicht. De gemeente had net een grootschalige 
inventarisatie gedaan bij mogelijke middeleeuwse panden, maar was in 
deze kelders niet geweest.  

Naar aanleiding van de melding heeft Hettie Peterse, samen met een 
collega een bouwhistorische verkenning verricht in deze twee kelders. 
Hettie Peterse heeft haar bevindingen in een verslag samengevat. De 
gemeente heeft hierna (najaar 2005) weinig actie meer ondernomen. Wel 
is op verzoek van Peter van der Heijden in de zomer van 2013 inpandige 
sloop van het trappenhuis op nr. 63 stopgezet en kreeg eindelijk de kelder 
en de panden op 63 en 65 –naar verluid- een beschermde status. De 
belangrijkste bevinding van Hettie Peterse was dat de kelder, op basis van 
baksteengrootte, gedateerd kon worden op de 14e-16e eeuw. Het was dus 
op basis van dat verkennende onderzoek heel goed mogelijk dat de kelder 
deel heeft uitgemaakt van het atelier-woonhuis van de gebroeders Van 
Limburg.  

De kelders onder nr. 61 en 63-65 zijn in februari 2009 opnieuw bezocht. De 
kelder onder nr. 63-65 heeft een groot tongewelf, met in elk deel een 
stenen trap naar de Burchtstraat die is dichtgemetseld op straat niveau, 
een dichtgestorte doorgang in de zoldering naar nr. 65 (het C& A pand), 
een enkele kaarsnis en een stenen trap die de enige toegang vormt via nr. 
63 (voorheen croissanterie). De kelder onder nr. 65 lag tot voor kort vol 
met puin, zand en sloopmateriaal en is overdwars doorsneden met een 
vrij recent gemetselde ondersteuningsmuur (4 meter lang) die een riool 
en (samen met houten stutbalken) het gewelf ondersteunt. De kelder van 
nr. 65 wordt door een gemetselde muur gescheiden van de kelder van nr. 
63, maar lijkt daar van oorsprong een geheel mee te vormen. Dit 
suggereert wellicht dat de panden erboven in een ver verleden ook een 
geheel hebben gevormd. 

Via de inmiddels opgerichte Stichting Gebroeders van Limburg Huis willen 
Peter van der Heijden en medestanders onderzoeken of voor de kelder 
een bestendige exploitatie kan worden gevonden, waarin het ook voor de 
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stad Nijmegen zo belangrijke verhaal van de Gebroeders van Limburg en 
de geboorte van de Nederlandse schilderkunst centraal moet komen te 
staan. Er van uitgaande dat de kelder een relict vormt van het door de 
familie Maelwael aangekochte bezit met de daarop gerealiseerde 
opstallen is het dus zeer wel mogelijk dat de beroemde Gebroeders van 
Limburg ook hier hebben rond gelopen en hun interne opleiding hebben 
genoten in het atelier.  

Haalbaarheidsonderzoek en nieuw bouwhistorisch onderzoek  

Voor het haalbaarheidsonderzoek met betrekking tot de herbestemming 
van de kelder en mogelijk ook een deel van het bovenliggende pand 
Burchtstraat 63 als Gebroeders van Limburghuis is het bureau Hylkema 
Consultants ingeschakeld. Binnen dit haalbaarheidsonderzoek fungeert 
het bouwhistorisch onderzoek als een belangrijk ondersteunend 
document.  

Sinds het onderzoek door Hettie Peterse en het grote bouwhistorische 
project Verborgen Verleden is men in Nijmegen gelukkig heel actief op het 
gebied van bouwhistorisch onderzoek, wat er ook toe heeft geleid dat er 
sindsdien op sommige vlakken nieuwe inzichten zijn ontwikkeld en 
theorieën en kennis verder zijn aangescherpt. Ook ondergetekende heeft 
tussen 2009 en 2015 in de Nijmeegse binnenstad enke le diepgaande 
onderzoeken verricht, waarbij onder meer ook dateringen mede op basis 
van dendrochronologisch onderzoek hebben plaats gevonden, waardoor 
bijvoorbeeld ook gemetselde constructies van harde referentiedateringen 
konden worden voorzien.  

Omdat het verkennende onderzoek van Hettie Peterse in de ogen van de 
stichting aangaande de datering onvoldoende duidelijkheid verschafte 
(Hettie Peterse hanteerde op basis van de stand van kennis op dat 
moment een ruime marge van twee eeuwen) waar het ging om de vraag 
of de kelder nog kon dateren uit de tijd dat de Gebroeders van Limburg in 
Nijmegen verbleven, besloot men om te kijken of hernieuwd onderzoek 
op basis van nieuwe inzichten wel kon leiden tot een scherper 
afgebakende datering.   

Zodoende is door Peter van der Hei jden bij ondergetekende het verzoek 
neergelegd om opnieuw de inmiddels ook schoongemaakte en 
leeggeruimde kelder met gebruik van nieuwe gegevens en kennis te 
onderzoeken. De nieuwe inzichten zijn dan ook meegenomen in het 

huidige onderzoek naar de kelder. Daarnaast hebben we de afgelopen 15 
jaar ook uitgebreid onderzoek gedaan naar de middeleeuwse kelders in 
Arnhem en de kennis die daar is opgedaan wordt ook toegepast op het 
onderzoek van deze kelder. Hoewel het onderzoek zich met name richt op 
de vraag uit welke periode de kelder dateert is de verdere 
ontwikkelingsgeschiedenis voor zover mogelijk ook nader onderzocht. 
Ook wordt getracht om een beeld te schetsen van wat zich in oorsprong 
aan bebouwing boven deze kelder heeft bevonden. Hiervoor zijn ook 
gegevens uit de literatuur en archieven ingezet om zodoende een beter 
beeld te krijgen van de ontwikkelingsgeschiedenis van de percelen.  

Veldwerk en rapport, mogelijkheden en beperkingen  

Zoals gezegd betreft het voor U liggende onderzoek een documentatie van de 
bestaande toestand en een beschrijving/reconstructie van de bouwhistorische 
ontwikkeling uitmondend in een conclusie waarin de betekenis van dit relict wordt 
geschetst. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de datering van houtconstructies zijn 
de verschillende natuurwetenschappelijke methoden om te komen tot datering 
van steenconstructies thans nog altijd niet voldoende toereikend en betrouwbaar 
om tot scherp afgebakende dateringen te komen. Derhalve zijn deze technieken 
niet ingezet. De datering kan derhalve niet heel scherp zijn, maar hooguit een 
tijdvak van een halve tot een kwart eeuw omvatten. Verder: Omdat vanwege de 
aanwezige afwerkingen van wanden en vloeren (het oorspronkelijke vloerpeil 
heeft in beide ruimten lager gelegen) het niet mogelijk was om sommige vragen 
met betrekking tot het ontstaan van elementen zoals doorgangen te 
beantwoorden bevelen we aan om als het daadwerkelijk tot herbestemming en 
restauratie komt die onderdelen dan aan een nader onderzoek te onderwerpen.   

Voor het ter beschikking stellen van archiefgegevens en literatuur en allerlei 
ondersteunend werk willen we bij deze Peter van der Heijden en zijn collega’s van 
harte danken.   

Drs. F.A.C. (Frank) Haans, bouwhistoricus bnb 

Monumenten Advies Bureau – Nijmegen 18 november 2015 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 

 

2 HISTORISCHE ONTWIKKELING 

2.1 Ontwikkeling van het gebied 

De panden waaronder de kelder is gelegen zijn gesitueerd aan de Burchtstraat. De 
Burchtstraat is een verkeersader die al terug gaat tot de Romeinse tijd. Hij maakt 
deel uit van een sinds mensenheugenis belangrijke doorgaande oost-west route. 
Het gedeelte van de Burchtstraat waarbinnen de onderzochte locatie ligt is ook als 
hoofdas opgenomen in de eerste ommuurde 13de-eeuwse stad. Het is aannemelijk 
dat in de 13de eeuw langs de Burchtstraat de eerste perceelstructuren met 
bebouwing zijn ontstaan. Het gebied direct noordelijk van de Burchtstraat, rond de 
Eiermarkt, is al mogelijk vanaf de 12de eeuw stapsgewijs ingevuld met veelal 
vrijstaande adellijke verblijven (zogenaamde stadskastelen of hoven). Deze 
bebouwing stond dus meestal niet binnen een gevelwand aan de straat, maar 
veelal vrij op een groot erf.  

De bebouwing van kooplieden, ambachtsmannen en andere burgers die wel op 
percelen grenzend aan straten is gerealiseerd, bestond in de 13de eeuw nog veelal 
uit houtbouw. Vanaf de 14de eeuw gaat men langs de straten, aanvankelijk nog 
meestal bij belangrijke huizen van hoge functionarissen, rijke kooplieden en 
aanzienlijke ambachtslieden over tot de bouw van stenen, meestal ook 
onderkelderde huizen. Bouwen in steen zorgde voor aanzien en maakte voor 
sommige beroepsgroepen het uitvoeren van arbeid waarbij vuur nodig was 
veiliger.  Het aspect van aanzien zal echter in aanvang de boventoon hebben 
gevoerd. Dat de ambachtsfamilie Maelwael zich kon vestigen op meerdere 
percelen aan de hoofdstraat en in steen kon bouwen zegt op zich al voldoende 
over de status die ze inmiddels hadden bereikt, met onder meer het Hof van Gelre 
als belangrijke opdrachtgever.   

Gedurende de 15de eeuw is een groot deel van het oude huizenbestand gebouwd in 
baksteen en is de bebouwing langs de straten in de oude stad sterk verdicht 
geraakt, veelal met gemeenschappelijke zijmuren. Op enkele plaatsen zijn dan nog 
osendrops (smalle druipgangen) aanwezig als relicten van een vroegere 
houtbouwfase. In de 17de eeuw is het grootste deel van huizen in Nijmegen 
inmiddels in steen uitgevoerd.  

 Uitsnede uit de kaart van Jacob van Deventer (omstreeks 1557) waarop de 
vestingstad in zijn volgroeide staat nog met de 16 de-eeuwse omwallingen is 
weergegeven. De gele pijl wijst naar de onderzochte locatie.  



9 

 

Hoewel er vanaf het midden van de 16de eeuw vogelvluchtplattegronden van de 
stad zijn gemaakt (de oudste kaart is van Jacob van Deventer), zijn de kaarten van 
het midden van de 17de eeuw wat betreft de weergave van de bebouwing pas 
enigszins betrouwbaar te noemen.  Het gaat hier om de kaarten van Van 
Geelkercken en Hendrik Feltman. Feltman werkte de kaart ook uit tot een fraai 
schilderij. Dit schilderij is voor de bestudering van de gebouwen uit die periode van 
grote waarde. Op het schilderij van Hendrik Feltman uit 1669 zien we op deze 
plaats drie panden met een zadeldak. De meest rechtse twee van deze daken 
lopen (net als de kelder onder nr. 61) parallel met de Stockumstraat en de derde 
(meest linkse) loopt (net als de kelders onder nr. 63 en 65) parallel met de 
Burchtstraat. Vrijwel zeker dateert de kelder onder Burchtstraat 61 uit de 15e eeuw.  

Het bouwblok aan de Burchtstraat tussen Stockumstraat (rechts) en de 
Hoogstraat (links) op het schilderij  van Feltman uit 1669. Onder de Ridderstraat. 
Omcirkeld is het complex van huizen (twee diepe huizen en twee dwarshuizen) 
dat de familie Maelwael in bezit kreeg. Collectie Museum ’t Valkhof.  

De kelder onder Burchtstraat 61 dateert gezien de gewelfvorm zeer waarschijnlijk 
uit de 15de eeuw. Foto F. Haans MAB 2009 

In de loop van de 19de eeuw raakt de binnenstad overvol, temeer daar de 
stad pas laat zijn omknellende vestingkrans mag slopen en ruimte krijgt 
voor de ontwikkeling van nieuwbouwwijken buiten de veste. De oude 
huizen in de stad, met name langs de hoofdstraten zoals de Burchtstraat, 
Molenstraat/Broerstraat/Grotestraat en de Hezelstraat , worden op grote 
schaal bestemd als winkelpanden en krijgen in de onderbouw 
winkelpuien. Incidenteel worden panden samengevoegd en soms v olledig 
vervangen door nieuwbouw in de late 19 de eeuw. Deze ontwikkelingen 
gaan ook niet voorbij aan de panden Burchtstraat 61 -65. Op de locatie van 
nummer 67-69 ontwikkelt zich in de 20 ste eeuw het C&A-complex. Als door 
een wonder wordt dit bouwblok gespaard tijdens de verwoestende 
krijgshandelingen in 1944 en 1945. De tegenoverliggende gevelwand van 
de Burchtstraat verdwijnt volledig en wordt na de oorlog herbouwd.   
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Het vogelvluchtschilderij van Nijmegen van Feltman in zijn volledige vorm. De gele pijl wijst naar de locatie van de familie Maelwael aan de Burchtstraat. Collectie Museum Het 
Valkhof.  
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Luchtfoto van de Burchtstraat en omgeving na de Tweede 

Wereldoorlog als het puin is geruimd en de eerste 

wederopbouw al heeft plaats gevonden. De rode pijl wijst 

naar Burchtstraat 63-65. Burchtstraat 61 en 63 hebben 

dan een langshuisopzet en 65 heeft een dwarskap, zoals 

ook op de 17de-eeuwse vogelvlucht van Feltman. Uit 

Nijmegen vanuit de lucht .  
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2.2 Ontwikkeling van de panden Burchtstraat 61 -65 

De familie Maelwael/Van Limburg in Nijmegen 1 

De tentoonstelling over de wereldberoemde miniatuurschilders Van 
Limburg is een uitgelezen moment de bestaande literatuur over hen te 
toetsen aan de originele archiefstukken die in het Regionaal Archief 
Nijmegen aanwezig zijn. Hierbij gaat onze aandacht met name uit naar 
hun familiebetrekkingen en naar de ligging van het onroerend goed dat de 
familie in Nijmegen bezat en of bewoonde. De Duitse (kunst)historicus 
Friedrich Gorissen heeft uitgebreid onderzoek verricht naar de 
gebroeders van Limburg. Zijn gezaghebbend artikel “Jan Maelwael und 
die Brüder Limburg; eine Nimweger Künstlerfamilie um die Wende des 14. 
Jhs.” is een standaardwerk voor latere auteurs, waar zij met name de 
feitelijke gegevens over de gebroeders Van Limburg en hun familieleden 
uit overnemen. 2 We volstaan met een controle van de gegevens die 
Gorissen ruim vijftig jaar geleden in de Nijmeegse ar chieven verzamelde. 
De ‘latere auteurs’ hebben zich terecht op Gorissen verlaten, zo blijkt uit 
onze toetsing.  

In 1366 wordt Johannes van Lymborgh aangenomen als burger van de 
stad Nijmegen. 3 Het is vrijwel zeker dat Arnold van Limburg, ook bekend 
onder de namen “Arnold de Aquis beldesniders”, “Arnoldi 
beeldensnijder” en “Arnoldi de Lymborch dicti Maelwael 
beeldensnijder”,4 een zoon is van Johannnes van Lymborgh. Deze 
familierelatie is des te aannemelijker omdat Arnold van Limburg niet in 

                                                             

1 Hieronder is een beknopte versie van het artikel van Willy Niessen en Mieke van Veen-Liefrink over De 
gebroeders van Limburg en hun Nijmeegse wortels overgenomen opgesteld naar aanleiding van de 
tentoonstelling in het Museum het Valkhof over de Gebroeders van Limburg.  
2 Friedrich Gorissen, “Jan Maelwael und die Brüder Limburg; eine Nimweger Künstlerfamilie um die 

Wende des 14. Jhs.”in: Bijdragen en Mededelingen der Vereniging “Gelre” LIV (1954), pp. 153-221; 
Gorissen, “Jan Maelwael, die Brüder Limburg und der Herold Gelre” in: Bijdragen en Mededelingen der 
Vereniging “Gelre” LVI (1957), pp. 166-178. 
3 J.A. Schimmel, Burgerboek van Nijmegen 1336-1591, Nijmegen 1976, nr. 427. Niet gepubliceerd. Te 
raadplegen op het Regionaal Archief Nijmegen. 
4 RAN, inv.nr. 1797, fol. 35v, 29 juni 1410; inv.nr. 1880, fol. 38, 7 september 1413; inv.nr. 1802, fol 35v, 19 

december1415. 

het burgerboek vermeld staat, maar in de schepenprotocollen wel als 
burger - concivis - wordt aangemerkt. 

Arnold van Limburg trouwt omstreeks 1385 met Mette/Mechteld 
Maelwael. Zij is een dochter van Wilhelm Maelwael die schilder en 
edelsmid was aan het hof van Gelre. 5 Zeer waarschijnlijk is het mede door 
toedoen van zijn schoonvader en diens broer Herman Maelwael, dat ook 
Arnold van Limburg in 1389 opdrachten heeft uitgevoerd voor dit zelfde 
Hof.6 

Arnold van Limburg en Mette Maelwael krijgen zes kinderen: Herman, 
Johan, Paul, Rutger, Arnold en een dochter Greta. Herman, Johan en Paul 
van Limburg zouden wereldberoemd worden. Mette Maelwael wordt al 
vroeg weduwe, want Arnold van Limburg overlijdt reeds vóór 1399. Hij 
laat haar achter met zes nog minderjarige kinderen.  

Na de dood van Arnold van Limburg worden zijn zonen Herman en Johan 
naar hun oom Johan Maelwael die in Parijs verblijft, gestuurd. Daar gaan 
zij in de leer bij de goudsmid Albert de Bolure. 7 Johan Maelwael, de broer 
van hun moeder, is zelf werkzaam als schilder aan het Bourgondische hof.  

Omdat er in Parijs een pestepidemie heerst, besluit de Bolure en/of Johan 
Maelwael de jongens naar huis terug te sturen. In Brussel aangekomen, 
worden zij echter gevangen genomen. Door de vijandigheden tussen de 
hertogen van Brabant en Gelre worden zij als verdachte personen 
beschouwd en zullen pas worden vrijgelaten na het betalen van losgeld.  

Gorissen concludeert dat Mette Maelwael niet in staat is het hoge losgeld 
voor haar zonen Herman en Johan te betalen. “Da die arme Mutter,  die in 
Nimwegen mit vier onmündigen Kinder sasz, das hohe Lösegeld nicht zu 
zahlen vermochte”.8 Gorissen heeft hier het franse “povre femme” 
vertaald als ‘arme vrouw’, in de zin van ‘niet rijk’. Naar onze mening wordt 
het begrip “povre” hier in overdrachtelijke zin gebruikt. De schrijver had 
medelijden met haar. Mette Maelwael zat immers als weduwe met nog 
een paar kleine kinderen helemaal in Nijmegen in de wetenschap dat twee 

                                                             

5 Gerardus Johannes Maria Nijsten, Het hof van Gelre; Cultuur ten tijde van de hertogen uit het Gulikse en 
Egmondse huis (1371 - 1473). Nijmegen, Kampen, 1992, pp. 188 en 413. 
6 Nijsten, a.w. 1992 189 en 413. 
7 Gorissen, a.w.,1954, p. 174. 
8 Gorissen, a.w., 1954, p. 174. 
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van haar zonen ver van huis gevangen zaten. Waarschijnlijk kwam 
Gorissen tot deze conclusie omdat het losgeld dat voor de jongens moest 
worden betaald uiteindelijk door de hertog van Bourgondië is betaald , 
nadat het eerder door de Brusselse kunstenaars was voorgeschoten. Zo 
we later zullen zien, was Mette Maelwael redelijk welgesteld.  

In 1402 en 1403 bevinden Paul en Johan van Limburg  zich in Parijs. Zij 
werken daar als schilder en verluchter. 9 Of hun broer Herman in die tijd 
ook in Parijs werkzaam was, is niet duidelijk.  

Paul van Limburg heeft zijn Nijmeegse leertijd kennelijk afgero nd. Wellicht 
heeft hij in het atelier van zijn grootvader Wilhelm Maelwael en bij zijn 
oudoom Herman Maelwael 10 zijn eerste werkervaringen opgedaan. Bijna 
zeker heeft ook zijn oom Johan Maelwael een belangrijke rol gespeeld in 
de opvoeding van de jonge Paul van Limburg. Daarnaast misschien ook 
nog Herman die Maelre van Keulen die goudsmid en schilder was. 11  

Aan de hand van de zeer uitgebreide transscripties die Gorissen aan zijn reeds 
genoemde artikelen uit 1954 en 1957 toevoegde, zijn de door hem aangehaalde 
schepenprotocollen met betrekking tot het onroerend goedbezit van de families 
Maelwael en Van Limburg opnieuw gelezen met de bedoeling de precieze locaties 
van hun bezittingen op kaart aan te kunnen geven. Met behulp van deze 
aantekeningen kwamen wij tot de volgende bevindingen. 

Willem Maelwael, de grootvader van de gebroeders Van Limburg, bezat 
een groot perceel op de hoek van de Burchtstraat en het Stockumstraatje; 
ter hoogte van de percelen die in 1832 bekend staan als C373, C372, C371, 
C370 en een achter C373 en C372 – de huidige percelen Burchtstraat 61, 63 
en 65 en liggend perceel aan het Stockumstraatje no. 17 12 Voor zover we 
konden nagaan, woonde Willem Maelwael en later zijn dochter Metta met 

                                                             

9 Gorissen, a.w., 1954, p. 174. 
10 .Wim van Anrooij, Spiegel van ridderschap: Heraut Gelre en zijn ereredes., Amsterdam 1990, pp. 27, 46, 
84, 85, 91 en 93. wordt verwezen naar de miniatuurschilderingen die zowel Herman als Johan Maelwael 
hebben gemaakt voor het “Wapenboek Gelre”. 
11 Nijsten, a.w., 1988, p. 192. “Herman die tevens goudsmid was onderhield relaties met de familie 
Maelwael”; RAN, inv. 1805, fol. 19, 14 december 1419. Ook zien wij hem later nog in relatie met Arnold, 
de jongste broer Van Limburg die aan Hermanno de Colonia “40 cronen boni auri “schuldig is. 
12 RAN, inv.nr. 1824, fol. 13v, 2 maart 1460. 

haar kinderen op C370. 13 De kinderen Van Limburg groeiden op in het huis 
van hun grootvader.  

Hoeveel huizen en/of andere gebouwen destijds op het perceel stonden, 
is niet meer te achterhalen, tenzij ter plekke uitgebreid archeologisch 
onderzoek zou worden gedaan. Het is evenwel zeker dat Metta Maelwael 
na haar vaders overlijden in het bezit was van meer dan één huis aan de 
noordzijde van de Burchtstraat. Logischerwijze zouden dat de latere 
wijknummers C370 en C371 en mogelijk ook C372 moeten zijn. Dit konden 
we op maken uit een schepenprotocol uit 1417. 14 In deze akte wordt 
beschreven dat haar dochter Greta van Limburg en dus de zus van de 
gebroeders en haar man Theodoricus Neven de volgende eigenaren zijn 
van de op deze locatie gelegen huizen en erven – domibus et areas.  

Een andere aanwijzing dat het om precies deze locatie gaat, vonden we in 
het al eerder aangehaalde schepenprotocol uit 1460. De huizen/en of 
andere bebouwing die op de hoek van de Burchtstraat en het 
Stockumstraatje lagen, kwamen na de dood van Willem Maelwael 
kennelijk aan zijn zoon Johan. Deze percelen zijn op een bepaald moment 
onder zodanige voorwaarden verkocht dat uiteindelijk Heijl Maelwael, de 
dochter van Johan, in 1460 nog steeds bepaalde financiële rechten op het 
pand heeft. 

Vervolgens richten we onze aandacht op de zuidzijde van de Burch tstraat 
en wel op de hoek van de Lange Nieuwstraat. Het gaat hierbij om de 
percelen met de wijknummers A16/17 en A197. Oorspronkelijk behoorde 
dit stukje Nijmegen aan Herman Maelwael, een oom van Johan en Metta. 
Uit de schepenprotocollen valt op te maken d at Johan Maelwael de 
“domus et areas” op de hoek en Metta het er achterliggende perceel A197 
erfde van deze kinderloos gestorven oom. 15 Later zou dit perceel haar 
dochter Greta en haar echtgenoot toebehoren. 16 Metta van Maelwael, de 
weduwe van Arnold van Limburg, was dus allesbehalve arm in de 
betekenis van onvermogend.  

 

                                                             

13 RAN, inv.nr.1802, fol. 43, 9 juli 1414. 
14 RAN, inv.nr. 1804, fol. 12, 7 maart 1417. 
15 RAN, inv.nr. 1800, fol. 38, 7 september 1413. 
16 RAN, inv.nr. 1804, fol. 12, 7 maart 1417. 
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Detail uit de kaart van Hendrik Feltman, 1669 . Museum Het Valkhof Nijmegen . 

 

Omstreeks 1413 bezat zij ook de helft van een huis tussen de Stikke 
Hezelstraat en het (Sint Stevens) kerkhof. 17 Eerder was dit huis van haar 
oom de presbyter Johan van Maelwael. Nadat Metta Maelwael is 
overleden, verkopen de kinderen hun aandeel in het huis bij het kerkhof 
aan de huurder van het huis; presbyter Seger van Weelderen, rector van 
het H. Catharina altaar in de Sint Stevenskerk . 18  

Jaren eerder al, om precies te zijn in 1410, verkochten Herman en Johan 
van Limburg al hun roerende en onroerende goederen aan hun moeder 
Metta Maelwael. Beide kunstenaars verschenen in eigen persoon voor de 
schepenen om de betreffende akte te laten opmaken. Zij waren in juni 
1410 dus in Nijmegen. 19 De laatste keer dat we in de Nijmeegse 
schepenprotocollen iets vernemen over de aanwezigheid van de 
gebroeders Van Limburg in hun geboortestad dateert uit 1415. Paul en 
Johan verschijnen voor de schepenen om - mede uit naam van hun broers 

                                                             

17 RAN, inv.nr. 1800, fol. 2, 3 januari 1413. 
18 RAN, inv.nr. 1799, fol. 45v. 
19 RAN, inv.nr. 1797, fol. 35v, 29 juni 1410. 

Herman, Rutger en Arnold en hun zus Greta de reeds bovengenoemde 
helft van het huis bij het kerkhof over te dragen.  Uit een schepenprotocol 
uit het najaar van 1416 blijkt dat  “Hermanni, Pauli et Johannis de 
Lymborch” zijn overleden.20  

De panden gereconstrueerd uit andere bronnen  

18de-eeuwse prent van de Grote Markt, met zicht op de middeleeuwse gotische 
langs- en dwarshuizen met hun middeleeuwse trap- en schermgevels en 
doorgestoken bakstenen pinakels.  

Over het uiterlijk van de bebouwing op de hoek van de Burchtstraat en 
Stockumstraat tasten we in het duister. Feltman maakt alleen duidelijk dat 
er twee diepe huizen stonden, met de nok haaks op de Burchtstraat en 
een dwarshuis daarnaast. Aangaande specifieke geveldetails is zijn 
schilderij in dit gedeelte onduidelijk. Nadeel is ook dat we op zijn 
vogelvlucht van de panden alleen de achterzijde kunnen zien.   

                                                             

20 RAN, inv.nr. 1803, fol. 38v, september/oktober 1416. Tevens einde citaat artikel.  



16 

 

 
Tekening van de Burchtstraat gezien in westelijke richting in 1752. Te zien zijn 
houten kelderluiken, maar ook pothuizen tegen de gevels. 
Universiteitsbibliotheek Leiden.  

             
Eén van de oudste foto’s van de Burchtstraat.  Achter de gevellantaarn staan de 
panden Burchtstraat 63 en 65. Archief Nijmegen.  

Fragment uit kadastrale kaart van 1832 met in de percelen de wijknummers van 

de panden. De in het verhaal betrokken percelen aan de Burchtstraat en hoek 
Stockumstraat zijn rood omcirkeld. De in blauw gemarkeerde perceelscheiding 
ligt mogelijk op de lijn van de scheidingsmuur in de oude kelder .  

De eerste kadastrale kaart uit de vroege 19 de eeuw kan soms enige 
houvast geven met betrekking tot de middeleeuwse situat ie, omdat de 
daarop weergegeven percelering nog veelal teruggrijpt tot de situatie in 
de late middeleeuwen. Vanaf het Stockumstraatje gezien bestaat het 
bezit dat tot de Van Limburg/Maelwaelfamilie werd gerekend uit vier 
smalle diepe percelen, met daarachter dwars geplaatste bebouwing. Het 
vierde, meest oostelijke perceel (nr. 309 /370) heeft een achterbouw die 
ook achter de buurpercelen doorloopt en verder een gebouw gelegen aan 
de Stockumstraat. Het smalle pand op de hoek met de Stockumstraat 
heeft nr. 306/373 met een achterbouw die ook achter het buurpand 
doorloopt. Eigenaar is in 1832 Cornelis Teeuwissen, leidekker van beroep. 
Het naast gelegen pand (nr. 307) is dan van Hendrik Reugers, winkelier. 
Nr. 308 en het grote complex nr. 309 zijn dan in handen van Derk 
Abraham van Munster, notaris van beroep.  
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Uitsnede uit de eerste kadastrale kaart. Het bezit van de familie Van 
Limburg/Maelwael omvatte de nummers 306-309. Eigenaars in de periode 1830 
waren: Perceel 306 Cornelis Teeuwissen leidekker, 307 Hendrik Reugers winkelier 
308 en 309 Derk Ambraham van Munster notaris. In rood omlijnd schetsmatig de 
ligging van de kelder onder de panden. Watwaswaar.nl   

Opmerkelijk is het feit dat de onderzochte kelder dwars aan de straat ligt, waarbij 
dus de kruinlijn van het gewelf evenwijdig aan de Burchtstraat is gelegen. Een 
dergelijke kelder behoort in de regel tot een als dwarshuis opgezet pand. Op de 
kaart van Feltman staat als tweede pand (vanaf de Stockumstraat gezien) een diep 
huis en als derde een dwarshuis aangegeven. Het vierde pand betreft ook weer 

een dwarshuis. De kelder zou dan onder het diepe huis en een deel van het 
dwarshuis moeten hebben gelegen. Sinds de verwerving van het bezit door de 
familie Van Limburg in de 14de eeuw heeft er door vererving en opsplitsing echter 
het nodige plaats gevonden in dit gebied, al voor dat de kaart van Feltman tot 
stand kwam. Het is dus niet uitgesloten dat Feltman op deze hoek niet meer de 
14de-eeuwse situatie weergeeft, maar een jongere, deels 15de- of 16de eeuwse 
situatie, ontstaan na opsplitsing van het bezit. Zeer waarschijnlijk heeft de eerste 
splitsing al plaats gevonden na het overlijden van Willem Maelwael waarbij het 
geheel is verdeeld tussen Mette en Johan waarbij de twee oostelijke en twee 
westelijke percelen van elkaar zijn gescheiden. Mogelijk is toen ook de muur in de 
kelder opgetrokken, als grenslijn tussen de twee opgesplitste delen.   

Kaart uit het artikel van Peter Boer over stadskastelen (percelen daarvan zijn hier 
grijs gekleurd) in het boek ‘Verborgen Verleden. Bouwhistorie in Nijmegen’. In de 
rode ovaal de panden van de Maelwael/Van Limburg-familie. 
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Ten opzichte van de situatie op de eerste kadastrale kaart zijn tegenwoordig nog 
de drie percelen gerekend vanaf de Stockumstraat intakt gebleven. Vanaf het 
vierde perceel heeft met de bouw van de C&A vanaf 1929 een samenvoeging van 
vier percelen plaats gevonden. Afgaande op de architectuur van de voorgevels 
heeft nummer 65 rond 1870 een nieuwe voorgevel gekregen, met gepleisterd 
gevelwerk en vensters met T-ramen met afgeronde bovenhoeken en geprofileerde 
omlijstingen met een geornamenteerde (terra cotta) kuifstuk. Of het oude casco 
behouden bleef daarbij, of dat het pand een nieuwe constructie kreeg is deels 
onbekend.  Nummer 63 kreeg in de late 19de eeuw een nieuwe voorgevel in 
baksteen met gepleisterde details in sobere neorenaissancevormen. Het casco lijkt 
daarbij ook ingrijpend te zijn vernieuwd. In 1912/1913 is vervolgens naar een 
ontwerp uit 1912 het hoekpand Burchtstraat 61/Stockumstraat 17 op de oude 
kelder na volledig nieuw opgetrokken in rationalistische trant, met enkele 
Jugendstil-elementen, ook wel aangeduid als ”overgangsarchitectuur”.   

 
Burchtstraat 61-65 in 1939. Nr. 63 herbergt dan een wijnhandel van Ferwerda & 
Tieman en nr. 65 is de vestiging van een tabakshandel  van Conyn (sinds 1927). Nr. 
61 toont zijn in 1912 tot stand gekomen gevel, de andere gevels zijn 19 de-eeuws. 
RAN  

 
Burchtstraat 61 / Stockumstraat 17,   bouwtekening  1912,  de oude kelder met  
tongewelf parallel aan de Stockumstraat is goed zichtbaar. RAN 
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Burchtstraat 63 en 65. Tekening uit 1912 t.b.v. aanleg riool. RAN 

Uit de diverse bouwtekeningen vanaf 1920 valt weliswaar nog wat 
informatie te betrekken aangaande de kelders, maar soms blijkt dat de 
weergave niet adequaat is. Zo lijkt bij de tekening voor aanleg van 
riolering in de panden Burchtstraat 63 en 65 (de panden waaronder de 
kelder is gelegen!) er sprake te zijn van twee haaks op de straat gerichte 
kelders. De scheidingsmuur is ook niet op de goede locatie weergegeven 
en ook de toegangen inpandig zijn niet op de juiste wijze en positie 
aangegeven.  

De winkelruimte van Burchtstraat 65 wordt in 1927 aangepas t ten 
behoeve van de sigarenwinkel van Conyn. Daarbij vinden ook kleine 
wijzigingen plaats aan de laat 19 de-eeuwse winkelpui. Burchtstraat 65 is 
nog een keer getekend als smal dwarshuis in 1935. De plattegrond doet 
weliswaar een diep huis verwachten, maar uit de tekening blijkt dat het 
voorste deel onder een dwarskap ligt. De kelder is hier onjuist 
weergegeven, als een langskelder en niet als een dwarsgeplaatste kelder.  

 

 

De kelders op de tekening uit 1912 (boven) en op dez elfde schaal in een recente 
opmeting daaronder.  
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nr 65, wijziging pui en winkel 1927 RAN 

                    
nr. 65. Plattegronden en doorsneden. 1935 RAN 

 

Situatietekening van het bouwblok Burchtstraat/Hoogstraat/Ridderstraat/  
Stockumstraat, met gearceerd de percelen die in bezit zijn gekomen van C&A- 
Brenninkmeijer ten behoeve van de realisatie van het warenhuis. Tekening maart 
1929, architect K. Sickler Amsterdam. RAN  
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Ontwerp voorgevel voor warenhuis van de heer Brenninkmeijer, het latere C&A. 
Links is nog net een deel van de gevel van Burchtstraat 65 getekend met de 
dwarskap. Tekening maart 1929, architect K. Sickler Amsterdam. RAN  

 

 De Burchtstraat in 1946 met 
uiterst rechts de wijnhandel van Ferwerda in Burchtstraat 63.  

               
De winkelpui van Ferwerda & Tieman wijnhandel gefotografeerd in 1960. GAN  
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De in 2014 weer achter gipsplaten verdwenen wandschilderingen van wijnhandel 
Ferwerda in Burchtstraat 63. Foto’s Peter van der Heijden.  

 

 

De in 2014 weer achter gipsplaten verdwenen wandschilderingen van wijnhandel 
Ferwerda in Burchtstraat 63. Hier een citaat van Beaudelaire. Foto: Peter van der 
Heijden.  
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Burchtstraat 65. Dwarsdoorsnede n.a.v. verbouwing C&A in 1975 (aanleg roltrap). 
Het hoge dak op de achtergrond is van het grote C&A pand op nr. 67, duidelijk 
zichtbaar is de roltrap en rechtsonder de doorsnede van de onderzochte kelder 
met tongewelf, links in de kelder de dichtgestorte trap naar de begane grond en 
rechts de afgesloten trap naar de Burchtstraat.  

 

 Burchtstraat 65, idem. Dwarsdoorsnede n.a.v. verbouwing C&A, nu in 1986,  Met 
dikke zwart lijnen is de bestaande fundering aangegeven. Tongewelf oude kelder 
goed zichtbaar.Het huis erboven (nr. 65) is opgezet als een smal dwarshuis, 
gezien de kap met zijn boogspanten en de balklagen een overwegend 19 de-
eeuwse constructie.  
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Bouwtekening C&A 1975. Plattegrond kelders. In de kelder van nr. 65 staat 
geschreven: bestaande kelder opvullen met zand en in lagen verdichten. Hier is 
men uiteindelijk gelukkig niet geheel aan toe gekomen. Op de tekening is 
zichtbaar dat de kelder niet volledig onder nr 65 ligt. De rode pijl wijst naar een 
strook aanwezig tussen de oostelijke keldermuur en de feitelijke oostelijke 
zijgevel van nr. 65. Bij 63 is de trap niet op juiste wijze weergegeven. Hier 
baseerde men zich kennelijk op oudere gegevens omdat dit pand niet tot het 
bezit hoorde. Ook staan de houten stutten beschreven als al bestaand.  

Kelderplattegrond (boven) en lengtedoorsnede over nr. 65 (onder) van het C&A 
complex uit 1976. RAN 
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3 BESCHRIJVING/DOCUMENTATIE  VAN DE KELDER  

De kelder is opgebouwd op een rechthoekige plattegrond (binnenwerks 
7,62 x 6,40 meter) in baksteen (gepleisterd) met een halfrond tongewelf 
en wordt door een dwarsmuur, waarin later een doorgang is gebroken, 
verdeeld in twee helften. Duidelijk is echter dat de kelders onder 
Burchtstraat 63 en 65 als bouwkundige constructie als één geheel tot 
stand zijn gekomen. Het is niet uitgesloten dat de tussenmuur bij die 
bouwfase hoort, maar duidelijk is gebleken dat de muur koud onder het 
gewelf is gezet. De muur is verder wel geheel opgetrokken in een groot 
formaat baksteen (27 x 13 x 5,5-6cm, 10 lagen meten 72-73cm). De kelder 
van nr. 63 heeft een naoorlogse cementvloer die dan een meter hoger ligt 
dan de oorspronkelijke vloer. De huidige hoogte van vloer tot gewelfkruin 
bedraagt hier 2,46 meter. Ook het gedeelte onder nummer 65 heeft een 
jongere (vermoedelijk naoorlogse) vloer, maar deze ligt 60cm lager, 
waardoor de hoogte vanaf vloer tot kruin gewelf daar thans 3, 06 meter 
bedraagt. Uit een kijkgaatje, gemaakt door Peter van der Heijden , blijkt 
dat 27cm onder de huidige betonvloer in dit keldergedeelte een oudere 
vloer ligt met plavuizen van 22,5 x 22,5cm. Direct daaronder ligt een vloer 
van oude baksteen. Daaronder is geen andere vloer gevonden en alles 
wijst erop dat dit het middeleeuwse vloerpeil is. De tegelvloer betreft 
vermoedelijk een 19de-eeuwse vloer. Mogelijk ligt de oorspronkelijke 
hoogte van de kelder dus op ongeveer 3,50 meter (van vloer tot top 
gewelf). De kelder onder nr. 63 meet 3,70 meter binnenwerks en de 
kelder van nr. 65 3,65 meter. Daarbij moet 27 cm worden gerekend van de 
steens dikke scheidingsmuur wat een totale breedte aan straatzijde van 
7.62 meter oplevert. In de dwarsrichting meten beide kelders onder de 
aanzetten van het gewelf binnenwerks ruim 6,40 meter. Het tongewelf 
heeft een lage aanzet of geboorte vanaf de vloer en de kruin van het 
gewelf loopt parallel met de Burchtstraat.  Het gewelf volgt een redelijk 
zuivere rondboogvorm en is steens dik. Op verschillende plaatse n is het 
baksteenformaat ingemeten. De stenen meten meestal 26,5 -27 x 12,5-13 x 
5-5,5cm (in gewelf) en 26,5-27 x 13 x 5,5-6cm (in kopwanden, 10 lagen = 70-
72cm). In de kelder van nr. 63 blijkt de kruin van het gewelf een keer aan 
herstel onderhevig te zijn geweest. Hierin komen stenen van verschillende 
formaten voor.    

                  
Het door Peter van der Heijden gemaakte kijkgat in de vloer van het 
keldergedeelte onder Burchtstraat 65. Op 27cm onder de betonvloer zijn grijze 
gebakken plavuizen gevonden en kort daaronder een bakstenen vloer, die de 
oudste vloer lijkt te zijn. Foto Peter van der Heijden, oktober 2015.  
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In de kruin van het gewelf voor de westelijke kopmuur van de kelder onder nr. 63 
is een grotendeels rechthoekig vlak aanwezig dat is voorzien van een haaks op de 
gewelfkruin gemetseld segmentgewelfje waarvan de steen deels in keperverband 
is gemetseld. De stenen zijn van hoge ouderdom (we meten … x 12-13 x 5cm) maar 
de betekenis/functie van dit gewelfje is onduidelijk. Mogelijk betreft het een 
dichtzetting van een gat in het grote gewelf dat als sparing was ontstaan toen zich 
hier een rookkanaal bevond van een stookplaats of oven/smidse in de kelder.    

De kelders bevatten een versteende vloer en zijn bijna volledig bepleisterd met 
een dikke laag kalk. Beide kelderdelen hebben een uitgang gehad naar de 
Burchtstraat in de hoek nabij de kopgevel. Het was ook nu nog door een harde 
pleisterlaag niet vast te stellen of beide uitgangen ook oorspronkelijk zijn. De trap 
in de uitgang naar de straat van nr. 63 is wel aanmerkelijk jonger (18de eeuw of 
eerste helft 19de eeuw?) en is gemetseld in baksteen met een formaat van 20-21 x 
10,2-10,5 x 4cm. De oude toegang (met ook een jongere trap) naar de Burchtstraat 
onder nr. 65 heeft in de oostelijke wand een zogenaamde lampnis, die er mogelijk 
op wijst dat deze doorgang al van hoge ouderdom is. Uit het onderzoek bleek dat 
hier direct naast (westelijk van de doorgang) ook een doorgang of kelderlicht is 
geweest, die later in het tongewelf is dichtgemetseld.  

In de kelder van nr. 63 is aansluitend op de scheidingsmuur in het gewelf een 74cm 
breed gat aanwezig, dat behoorde tot een later dichtgemetselde stortkoker. 
Thans bezit de kelder maar één (inpandige) toegang in de noordwesthoek van de 
kelder van nr. 63. Deze toegang, met een trap bezet met betrekkelijk recente 
tegels, is vermoedelijk niet oorspronkelijk. Het keermuurtje/trapwang van de trap 
in de kelder is opgetrokken in steen met een formaat van 21 x 10,5 x 5cm 
(Waalformaat uit 19de of vroeg 20ste eeuw). In het gewelf is een steekkap gemaakt 
voor deze doorgang. Een tweede voormalige inpandige doorgang bevindt zich in 
de noordoost hoek van de kelder van nr. 65. Deze is pas afgesloten in 1970 toen 
hierachter een roltrap van de C&A is gebouwd en de winkel is uitgebreid met de 
winkelruimte van nr. 65. De trap bestaat uit machinale baksteen, met 
overstekende treden in baksteen met een afschuining aan de onderzijde. De trap 
hoekt bovenin 90 graden om in oostelijke richting. De trapwang onderin de kelder 
van deze trap uit omstreeks 1900 lijkt ouder (17de-eeuws?) en heeft baksteen met 
een formaat van 18 x 9 x 4cm. Ongeveer 50cm westelijk van deze doorgang is in 
het gewelf een aftekening zichtbaar van een dichtzetting van een 90cm brede 
voormalige doorbraak in het gewelf. Onduidelijk is of deze doorbraak behoorde bij 
een ingang, of bij een kelderlicht. Als het een licht was dan moet het huis erboven 
een dwarshuis zijn geweest.   

Pas in de C&A periode (vanaf 1970) is de kelder onder 65, daar waar de riolering uit 
1912 door het gewelf loopt, versterkt met een zware stutmuur in kalkzandsteen, 
die niet alleen het riool, maar het gewelf ter plaatse ondersteunt en twee recent 
verwijderde geheel vermolde stutbalken verving.  

 
De rioolbuis, stutbalken en kalkzandstenen muur in de kelder onder nr. 65. Foto Peter van 
der Heijden.  
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Plattegrond van de kelder, naar opmeting 

van Dirk Arts (9 juli 2014) aangevuld en 

aangepast waar nodig na eigen 

waarnemingen, FH MAB 30-9-2015.  



28 

 

              
Het gedeelte onder nummer 63 gezien richting Burchtstraat met rechts de 
dichtgezette uitgang naar de straat en links de stortkoker.  

                    
Zicht in de pas in de 20 ste eeuw dichtgezette stortkoker.  

 
Kelder onder nr. 63; De dichtgezette uitgang naar de straat.  
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Kelder onder nr. 63; De uitgang naar de begane grond.  
 

Kelder onder nr. 63; Het met een segmentgewelfje dichtgezette g at in het gewelf 
gemarkeerd door de zwarte lijnen.  
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Kelder onder nr. 63; Het met een segmentgewelfje dichtgezette gat in het gewelf 
gemarkeerd door de rode lijnen vanuit een andere hoek gezien.  

                     
Kelder onder nr. 63; Zicht op de noordwestelijke hoek.  

                           
Kelder onder nr. 63; De noordwand en rechts de scheidingsmuur.  

                               
Kelder onder nr. 63; De westelijke kopgevel.  Links in de wand zitten twee jongere 
(19de-eeuwse) stookkanalen.  
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Kelder onder nr. 63; De scheidingmuur met jonge doorbraak naar het noorden 
gezien.  

 

   

Kelder onder nr. 63; De scheidingmuur met jonge doorbraak naar het zuiden 

gezien. Links op de achtergrond de steunmuur in kalkzandsteen uit omstreeks 

1970 in de kelder onder nr. 65.  
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Kelder onder nr. 65; Detail van vrijgelegd metselwerk in de scheidingmuur.  

 

 

Kelder onder nr. 65; Zicht op de voormalige uitgang in de zuidoost hoek.  
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Kelder onder nr. 65; Zicht op de oostwand met lampnis van de voormalige 
uitgang in de zuidoost hoek.  

 

 

Kelder onder nr. 65; Zicht op de voormalige uitgang naar de begane grond in de 
noordoost hoek.  
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Kelder onder nr. 65; Zicht op de voormalige uitgang in de zuidoost hoek. Rechts 
is de steunmuur in kalkzandsteen nog net zichtbaar.  

 

Kelder onder nr. 65; Zicht op de noordwest hoek met rechts onder het kijkgat 
met de oudere vloer in plavuizen (estrikken).  
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Door een gat in het gewelf in gedeelte onder nr. 65 is zichtbaar dat het gewelf 
steens dik is uitgevoerd.  

                           
Een gat/uitsparing in het gewelf in gedeelte onder nr. 65 bij aansluiting op de 
jonge steunmuur.  

  

Zicht in de uitgang met omhoekende trap naar de begane grond (dichtgezet in 
1970) in gedeelte onder nr. 65.  
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De scheidingsmuur met de betrekkelijk recent aangebrachte doorgang gezien 
vanuit het gedeelte onder nr. 65.  

 

Een dichtgezet gat van een stortkoker of kelderlicht in het gewelf aan de 

noordzijde in het gedeelte onder nr. 65. 
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Zicht aan de binnenzijde van een dichtgezet gat van een stortkoker of kelderlicht 
in het gewelf aan de zuidzijde in het gedeelte onder nr. 65. Foto genomen vanaf 
de trap van de dichtgezette uitgang naar de Burchtstraa t.  

4 CONCLUSIE; DATERING VAN DE KELDER 

4.1 Datering van steenconstructies; mogelijkheden en beperkingen 

De onderzochte kelder bezit uit de ontstaansperiode alleen baksteen en mortels. 
Houten onderdelen ontbreken. Hierdoor is natuurwetenschappelijk onderzoek om 
te kunnen komen tot een strak omlijnde datering (wat bij bijvoorbeeld 
dendrochronologisch onderzoek van hout wel mogelijk is) veelal ontoereikend. 
Pogingen tot datering middels bijvoorbeeld thermoluminescentie (Kotalla) en 
C14 onderzoek van mortel (onderzoek via de Utrechtse deeltjesversneller)  
leveren tot op heden te onnauwkeurige of te weinig betrouwbare 
dateringen op. Marges zijn vaak voor een adequate invulling van een 
bouwgeschiedenis te groot. 21  

Met hulp van fysicus Harold van den Hauten is in 2012 geprobeerd twee 
fasen van het baksteen metselwerk in Voorstraat 106 te Dordrecht te 
dateren met behulp van de RHX methode, waarvoor een tiental 
baksteenmonsters naar Engeland is gestuurd. Het onderzoek was vooral 
bedoeld als ijking van deze methode (men beschikte over exacte 
jaartallen van de voorgevel (gedateerd met jaartal in gevel) en het casco 
(gedateerd via dendrochronologie). Uitkomsten zijn nooit geleverd, 
omdat er te veel onzekere factoren waren, zoals aannames over de 
omgevingstemperatuur.22 

Vanwege de ongeschiktheid van deze onderzoeksmethoden, waar het het 
verkrijgen van strak omlijnde dateringen betreft, is besloten deze 
technieken bij onderzoek van de kelder niet in te zetten. Voor het 
verkrijgen van een datering is de methode gehanteerd van  het analyseren 
van het metselwerk en kijken en vergelijken met baksteenformaten en 
andere bouwhistorische kenmerken.  

                                                             

21 Zie onder meer hierover het themanummer 3 van het Bulletin KNOB 2000 waarin 
natuurwetenschappelijk onderzoek voor datering van bouwonderdelen zoals dendrochronologie van 
dennenhout en grenenhout, thermoluminicensisch onderzoek van baksteen koolstof 14C van mortels 
wordt behandeld aan de hand van monsternames van diverse gebouwen.   
22 Informatie over RHX onderzoek is afkomstig van prof. Dr. D.J. de Vries (RCE).  
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In de regel kan een datering van muurwerk op basis van metselverbanden, 
voegtypen en baksteenformaten leiden tot een redelijk globale date ring 
van muurwerk, waarbij mits er in een stad veel is gedocumenteerd en 
onderzocht men zelfs deze datering kan aanscherpen tot een halve eeuw, 
dus bijvoorbeeld eerste helft veertiende eeuw, of tweede helft zestiende 
eeuw. Sommige steden, waaronder ook Nijmegen, hebben afgeleid van 
resultaten uit archeologische- en bouwhistorische rapporten tabellen 
samengesteld met baksteenformaten van gebouwen in een 
chronologische volgorde. In de regel overbruggen deze tabellen een 
periode van 1200-1900.  

Men moet zich overigens wel bewust zijn van het feit dat soms voor het 
realiseren van een gebouw, ook al in de middeleeuwen, baksteen kan zijn 
geïmporteerd van elders, waardoor die steen in formaat kan afwijken van 
wat er in die periode aan baksteen in de ovens rond de s tad werd 
gebakken. Zeker als de stad zelf bezig was met de realisatie van 
grootschalige projecten, zoals bijvoorbeeld de bouw stadspoorten en 
muren en torens, of de bouw van een kerk of groot openbaar gebouw, het 
voor een particulier lastiger was om van de nabij gelegen stedelijke ovens 
steen te betrekken, omdat de capaciteit van die ovens meestal al 
nauwelijks toereikend was voor de grote projecten.  

Ook moet men rekening houden met het fenomeen van hergebruikte 
steen, een gebruik dat van alle tijden is, maar soms een juiste datering van 
een bouwdeel lastig kan maken.  

Tenslotte moet men rekening houden met het feit dat in geval van grote 
bakstenen er binnen een partij soms ook duidelijke maatverschillen 
kunnen voorkomen. Bij kloostermoppen kunnen er in de streklengte, 
koplengte en steendikte verschillen in de maat in millimeters tot 
centimeters optreden tussen hard gebakken en zacht gebakken 
exemplaren, waarbij de harde exemplaren een sterkere krimp vertonen. 
Voor representatief werk selecteerde men vaak de  steen, waardoor bij dat 
soort werk in pronkgevels bij baksteen een grote maatvastheid en gelijke 
kleur kan worden vastgesteld. In een kelder keek men echter wat minder 
nauw en bovendien werden die ruimten vaak ook gepleisterd of gewit, 
omdat hierdoor de ruimten makkelijker te verlichten waren. Verschillen in 
kleur en formaat waren dan minder storend.  

 

4.2 Datering van de kelder 

De verspreid in de kelder gemeten steenformaten zijn: 26,5-27 x 12,5-13 x 
5-5,5cm (in gewelf) en 26,5-27 x 13 x 5,5-6cm (in kopwanden, 10 lagen = 70-
72cm). In de scheidingswand bedragen de maten: 27 x 13 x 5,5-6cm, 10 
lagen meten 72-73cm. Wanneer we deze formaten leggen naast de tabel 
van baksteenformaten in Nijmegen dan wordt duidelijk dat baksteen met 
een dergelijk formaat vooral voorkomt in de 14de eeuw. Zelfs bij 
voorbeelden uit de 13de eeuw komen vergelijkbare formaten voor. Hoewel 
de strekmaten van 27 cm en kopmaten van 13 -13,5cm veelal vergelijkbaar 
zijn, is de steen uit de eerste helft van de 14 de eeuw volgens deze tabel 
overwegend iets dikker (6,5-7cm) met 10 lagenmaten 76-82 cm.23   

Een voorbeeld van een vroege datering, waarvan de steen vergelijkbaar is, is 
kelder onder het huis van de 14de-eeuwse Gelderse hoffunctionaris Johan Moliart 
iets verder op in het zelfde bouwblok aan de Burchtstraat. Dankzij een 
dendrodatering van het boven gelegen deels nog bewaard gebleven huis is het 
complex gedateerd in de periode 1336-1343. Deze kelder heeft bovendien niet 
alleen een vergelijkbaar formaat baksteen, maar ook bijna exact de zelfde 
maatvoering en het zelfde type tongewelf van zo’n 3,5 meter hoog. Deze kelder 
die te bezichtigen is via pannenkoekhuis het Hoogstraatje, is gedateerd op 1336-
43.24  

Over een periode van 2002 tot 2007 is door ondergetekende onderzoek 
uitgevoerd in het pand Lange Hezelstraat 75. Gaandeweg het onderzoek werd 
duidelijk dat de voorbouw van dit pand een zogenaamd stadskasteel is geweest, 
opgezet als een dwarshuis. Op verschillende plaatsen is na vrijlegging van 
muurwerk hier een baksteenformaat gemeten van 27-28 x 12-13 x 6cm. Onder de 
linker helft van het pand bevindt zich ook een gewelfkelder.  Op enkele plaatsen 
in de kelder is ook baksteen met een lengte van 27-28cm en een dikte van 
6cm gemeten met koppen van 13cm. Het tongewelf van deze kelder is 
bovendien steens dik. Het steenformaat, gewelfdikte en keldertype 
(tongewelf/portaalkelder) wijzen daar op een datering in de 14de eeuw. 

                                                             

23 Zie voor de tabel: H. Peterse (eindred) Verborgen verleden. Bouwhistorie in Nijmegen Utrecht 2004, 
bijlagebaksteenformaten in Nijmegen pp. 145-146 
24 Zie over Burchtstraat 75 P. Boer, “Stadskastelen, grote stenen huizen voor de elite” in: H. Peterse 
(eindred) Verborgen verleden. Bouwhistorie in Nijmegen Utrecht 2004, pp. 56-67 
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Deze datering past bij het boven gelegen stadskasteel. Dergelijke grote 
stenen huizen voor de elite werden overwegend in de 13 de- en 14de eeuw 
gebouwd. 25 

Zicht in de kelder van Lange Hezelstraat 75 richting voorgevel met rechts het 
restant van het trapportaal, waarin de trap naar de straat was ondergebracht. 
Foto F. Haans MAB 2007 

In het najaar van 2013 is door het Monumenten Advies Bureau aanvullend 
onderzoek verricht in het voormalige weeshuiscomplex op de 
Hessenberg, waar in de jaren 90 al eerder door IBID onderzoek was 
verricht. Door restauratie in 2013/2014 was veel muurwerk in het zicht 
gekomen, waardoor aanvullend onderzoek en documentatie wenselijk 
was geworden. Het onderzoek concentreerde zich vooral op het al door 
IBID als oudste aangemerkte bouwdeel A. Dit bouwdeel, een groot huis 
met verdieping en kelders blijkt opgetrokken te zijn in baksteen met een 

                                                             

25 F.A.C. Haans, Bouwhistorisch onderzoek Lange Hezelstraat 75  Rapport Monumenten Advies Bureau, 
augustus 2007  

formaat dat vergelijkbaar is met dat van de kelder onder Burchtstraat 63-
65. In de tongewelfkelder is steen gemeten van 27/28 x 13,5/14 x 6cm, 10 
lagen meten 75cm. Uit het onderzoek is gebleken dat het tongewelf  van 
die kelder steens dik is. Alle drie de opgaande gevels van dit huis bezitten 
nog grote delen oorspronkelijk muurwerk, opgetrokken in baksteen met 
een formaat van 27-28 x 12,5-13 x 6-6,5cm, 10 lagen meten 74-75cm. De 
steen lijkt iets dikker te zijn dan die van de kelder van Burchtstraat 63 -65, 
maar de verschillen zijn minimaal. De 10lagenmaat van Burchtstraat 63-65 
is 72cm! In het pand bevond zich nog één moerbalk die 
dendrochronologisch is gedateerd middels een kapdatum in de winter van 
1334-35, waarmee de bouw van het huis kan worden gesteld op 1335/36! 26  

                     
Zicht in de kelder van het oudste bouwdeel (1335-1336) van het voormalige 
weeshuiscomplex op de Hessenberg Nijmegen. Foto F. Haans 2013  

Wat opvalt uit de tabel van baksteenformaten, maar ook uit recent 
onderzoek, is het feit dat vrijwel alle in deze tabel als 15de-eeuws 

                                                             

26 F.A.C. Haans en G. Korenberg (Monumenten Advies Bureau) Voormalig R.K. Weeshuis Op ’t Spinhuis 2 
te Nijmegen. Bouwhistorisch onderzoek. Rapportage Monumenten Advies Bureau december 2013. NB: 
Overigens is ook bij dit grote dwarshuis een deel van het pand van een kelder voorzien die net als bij 
Lange Hezelstraat 75 met gewelfkruin haaks op de voorgevel is aangelegd.  
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gedateerde constructies zijn gebouwd met baksteen die met name een 
kleinere strekmaat (23,5-26cm) heeft. Dit geldt ook voor de iets jongere 
bouwdelen uit de 15de- en 16de eeuw van het weeshuiscomplex op de 
Hessenberg (zie noot 26) en voor het in 2015 onderzochte pand Oude 
Haven 76-80, dat middels dendrochronologisch onderzoek is gedateerd in 
1436/37. Het steenformaat bedraagt daar 25-26 x 12-13 x 6cm, 10 lagen = 
73cm. 27   

Hierbinnen moet wel ook vermeld worden dat volgens de tabel baksteenformaten 
in Nijmegen met de baksteen van de kelder vergelijkbare steenformaten nog terug 
keren in de 16e eeuw (Latijnse school en kelder Grotestraat 21). De steen van de 
kelder Grotestraat 21 is dunner en bij de Latijnse school komt ook steen voor die 
korter is.  

Als men kritisch is dan kan men stellen dat op grond van de baksteenformaten 
louter aangetoond kan worden dat een dergelijk steenformaat als gemeten in de 
kelder van Burchtstraat 63-65 voorkomt in Nijmegen in de veertiende eeuw, maar 
ook nog incidenteel in de 16de eeuw, en dat de steen van sommige in de 15de eeuw 
gedateerde voorbeelden ook wat betreft maatvoering dicht in de buurt komt van 
de steen van Burchtstraat 63-65.  

We beschikken echter, gebaseerd op onderzoek in kelders uitgevoerd in de 
afgelopen 15 jaar in Arnhem en Nijmegen, over veel nieuwe kennis aangaande de 
datering van constructiewijzen, gewelfvormen en keldertypen. Deze gegevens 
werden hiervoor al even aangestipt bij onder meer de kelder van Lange 
Hezelstraat 75 en Op ’t Spinhuis 2 (Bouwdeel A weeshuis). Dankzij het 
kelderproject in Arnhem is het Monumenten Advies Bureau in staat gesteld om 
een groot aantal kelders in de Rijnstraat, maar ook in andere straten tussen 1995 
en 2003 intensief te onderzoeken, waarbij het type, de gewelfvormen en gewelf- 
en muurconstructies ook in een ruimere context werden geplaatst. 28   

                                                             

27 F.A.C. Haans (Monumenten Advies Bureau) Dubbel woonhuis Oude Haven 76-80 te Nijmegen. 
Bouwhistorisch onderzoek. Rapportage Monumenten Advies Bureau, mei 2015 

28 De uitkomsten van het binnenstadsonderzoek zijn gepubliceerd in:  CeesJan Frank en 

Frank Haans, De ondergrondse stad. Een tocht door de Arnhemse kelders. Arnhemse 
Monumentenreeks deel 13  Utrecht/Arnhem 2003 

Uit het onderzoek in Arnhem is gebleken dat de kelders die gedateerd worden in 
de 14de eeuw (daaronder bevinden zich kelders die deel uitmaken van 
dendrochronologisch tussen 1350 en 1365 gedateerde huizen) vrijwel allemaal een 
grote tot redelijk grote omvang hebben (maten van 8--12 x 6-7 meter en hoogten 
van 3,5-4 meter), zijn voorzien van een hoog tongewelf dat een vrij zuivere 
rondboogvorm heeft. Veel van de 14de-eeuwse kelders, maar niet allemaal, 
bezitten tegen de straatgevel in de kelder een zogenaamde trapportaalruimte. De 
kelder was daarbij afsluitbaar beneden in de kelder via een deur in de doorgang 
vanuit de trapruimte naar de kelder. In Nijmegen hebben we bij de kelder van 
Lange Hezelstraat 75 een dergelijk trapportaal gevonden.  

Sowieso blijkt dat de oude kelders uit de 14de- en 15de eeuw van oorsprong 
uitsluitend vanaf de straat toegankelijk waren. Inpandige toegangen dateren 
meestal van latere tijd. Uit het Arnhemse onderzoek is verder gebleken dat de 
gewelven van kelders uit de 15de- en 16de eeuw zelden een gave rondboogvorm 
bezitten (korfboog en segmentboogvormen komen voor, maar ook minder 
regelmatig verlopende vormen die het midden houden tussen rondbogen en 
korfbogen). Omdat veel van de jongere kelders kleiner van formaat en lager zijn 
was het wenselijk om de gewelfvorm aan te passen (aanzet gewelf hoger leggen) 
om niet teveel stahoogte te missen dicht bij de wanden. Daarom paste men ook 
vaker andere gewelftypen toe. De tongewelven van de 15de-eeuwse kelders blijken 
bovendien vrijwel uitsluitend halfsteens dik te zijn!  

Uit de documentatie van de kelder van Burchtstraat 63-65 is gebleken dat het 
tongewelf hier een zuivere rondboogvorm heeft (de vermoedelijk oorspronkelijke 
kruinhoogte bedraagt ook 3,60 meter of meer!) en dat het gewelf steens dik is 
uitgevoerd. Deze gegevens met betrekking tot de maatvoering, gewelfvorm en 
gewelfdikte in combinatie met gegevens van de baksteenformaten leiden tot de 
conclusie dat de kelder van Burchtstraat 63-65 moet dateren uit de 14de eeuw. Het 
vermoeden bestaat dat we de datering moeten plaatsen ergens tussen 1350 en 
1380, maar een nadere omlijning van de datering is op grond van de beschikbare 
gegevens uiteraard lastig te maken. De maatvoering van de kelder en met name de 
vorm van het tongewelf en de constructie (steens dik gewelf) van Burchtstraat 63-
65 lijken in ieder geval eerder te wijzen op een datering in de 14e eeuw, dan in de 
16e eeuw. Het is dan ook zeer plausibel om aan te nemen dat de familie Maelwael 
de initiatiefnemer was van deze bouw, mede gezien het feit dat een datering van 
de kelder vanaf het derde kwart van de 14de eeuw (tijd waarin Maelwael het geheel 
in bezit kreeg) zeer waarschijnlijk is. 
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Reconstructieschets van een tongewelfkelder met trapportaal (Gerrit Korenberg 
en Frank Haans MAB) en onder een trapportaal in een kelder aan de Rijnstraat in 
Arnhem.  

 

Vondsten in de kelder versus de datering 

Bij het leegruimen van de kelder door Peter van der Heijden en zijn vrijwilligers is 
gebleken dat in het gedeelte onder nr. 65 zeer veel gestort puin aanwezig was. Dit 
puin was bij de verbouwing van C&A in de jaren 70 via de oude inpandige doorgang 
met trap gestort in de kelder. Bij het ruimen is het puin zorgvuldig uitgezocht en 
geselecteerd. Onder het baksteenmateriaal bevond zich steen uit diverse 
perioden, waaronder ook veel kloostermoppen, onder meer van de hierboven 
beschreven formaten (27 x 13 x 6cm).  Verder zijn ook natuurstenen 
bouwfragmenten (veelal onderdelen van vensters en dorpels) aangetroffen, 
waaronder een montant met een steenhouwersmerk. Het betreft een trachieten 
montant. Trachiet was met name in de 14de eeuw een gangbare steensoort voor dit 
werk, vanaf de 15de eeuw komt meer en meer de Bentheimer zandsteen opzetten. 
Een datering van deze steen is echter lastig, temeer omdat dit specifieke 
steenhouwersmerk nog niet is aangetroffen op een in een nog bestaande 
constructie opgenomen steen. 29   

 
Steenhouwersmerk op een natuurstenen venstermontant gevonden in de kelder. 

                                                             

29 Het merk is vergeleken met de vele steenhouwersmerken en groevemerken die zijn opgenomen in: 
H. Janse en D.J. de Vries, Werk en merk van de steenhouwer. Het steenhouwersambacht in de 
Nederlanden voor 1800. Zwolle 1991 
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Artikel in Gelderlander van 21 november 2013.   

 
De kelder onder nr. 65 nog met het door C&A hier in de jaren 70 gestorte puin. 
Foto : Peter van der Heijden.  
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Natuurstenen fragmenten van vensters en deuren gevonden in het puin.  

                           
Het steenhouwersmerk  

                  
Tussen het puin zijn ook fragmenten van een zogenaamde Siegburg bierkan 
gevonden, door archeoloog Arjan den Braven gedateerd in de periode 1350-1370. 
Foto: Peter van der Heijden.  
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Documentatietekening van de Siegburg bierkan door Arjan den Braven.  

Diverse scherven van middeleeuws aardewerk gevonden in de kelder. Foto Peter 
van der Heijden.  

Het in de jaren 70 in de kelder gestorte puin bevat veel materiaal dat uit de late 
middeleeuwen dateert, waaronder ook 14de–eeuws bouwmateriaal en 
gebruiksgoed. Hoewel het te verwachten is dat dit materiaal afkomstig is van bij 
verbouwingen door de C&A bovengronds in Burchtstraat 65 gesloopte structuren, 
blijft de herkomst en met name ook de context van het bouwmateriaal en de 
scherven onduidelijk en onzeker.  Het maakt wel duidelijk dat er al vanaf de 14de 
eeuw bouwactiviteiten op deze percelen hebben plaats gevonden, wat ook uit de 
archieven is af te lezen.    
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4.3 Reconstructie van het huis boven de kelder 

Huistype: 

Afgaande op de situering van de kelder zou afgeleid kunnen worden dat deze 
kelder behoorde tot een zogenaamd dwarshuis, een huis dat met de nok van het 
dak parallel aan de straat is gebouwd en boven de zijgevels topgevels had.  Dit 
vermoeden dat het dwarshuis is geweest wordt versterkt door de aanwezigheid 
van een thans dichtgezet gat voor een kelderlicht of stortkoker in het gewelf aan 
de achterzijde rechts. Wanneer dit kelderlicht oorspronkelijk is moet hier een open 
plaats op hebben aangesloten, anders kon er geen licht binnen vallen.  Het is ook 
mogelijk dat het huis bestond uit een dwarshuis met een uitbouw linksachter, 
waardoor het huis een L-vormige plattegrond had. Dit idee wordt ingegeven door 
de weergave op de 17de-eeuwse vogelvlucht van Feltman. Zoals eerder gezegd is 
het echter onduidelijk hoe de percelen die de familie Maelwael in bezit had waren 
bebouwd. Belangrijk in deze is de constatering dat de zijmuren van de kelder thans 
maar deels stroken met de huidige perceelscheiding. De keldermuur die de kelders 
van Burchtstraat 63 en 61 scheidt ligt wel op een perceelgrens, waardoor ook het 
daarboven gelegen muurwerk (scheidingsmuur met Burchtstraat 61) nog van hoge 
ouderdom kan zijn. De rechter zijgevel van de kelder ligt daarentegen niet op de 
perceelscheiding tussen Burchtstraat 65 en 67 , maar juist een stukje daarbinnen. 
Zeer waarschijnlijk heeft hier later (al in de 15de eeuw of nog later?) een wijziging in 
de percelering en bebouwing plaats gevonden, waarbij vermoedelijk een steegje 
of poortje naast het oude huis bij het perceel van nr. 65 is getrokken en bebouwd. 
In ieder geval is dit voor de vervaardiging van de eerste kadastrale kaart gebeurd, 
dus voor 1820.   

Is het al lastig om vast te stellen hoe de structuren op maaiveldniveau waren in de 
late 14de eeuw, nog lastiger is het om duidelijk te krijgen hoe die bebouwing er 
toen heeft uitgezien. We beschikken weliswaar nog wel over wat huisgevels uit de 
middeleeuwen en ook oude tekeningen geven ons een beeld, maar die tekeningen 
en schilderijen zijn veelal niet ouder dan de 16de eeuw. Het is zeer goed mogelijk 
dat het complex dat is gerealiseerd door Maelwael (of was er al bebouwing 
aanwezig toen de familie het terrein verwierf) bestond uit een samenspel van 
stenen en houten bebouwing. Dit kwam immers in de 14de eeuw wel vaker voor.30     

                                                             

30 Uit onder meer de Arnhemse schepenkistoorkonden blijkt dat in de vroege 14de eeuw aan de 
Korenmarkt (toen nog Nije Merckt) stenen herbergen stonden met daarnaast houten taveernen.  

 
Op de eerste kadasterkaart geprojecteerde bestaande en mogelijk bestaande oude 
structuren. In rood omkaderd de onderzochte kelder, in geel de middeleeuwse kelder van 
Burchtstraat 61, in rood gestippeld de mogelijke aanbouw van het dwarshuis en in groen de 
vermoedelijke steeg naast het oude huis. Watwaswaar.nl, bewerking F. Haans 

Het uiterlijk van het huis werd tevens in hoge mate bepaald door de functie die het 
huis bezat. Sowieso werd in veel middeleeuwse huizen de bedrijfsfunctie 
gecombineerd met de woonfunctie, waarbij het bedrijf meestal was 
geconcentreerd in de hoge zaal aan de straatzijde. Wanneer veel daglicht gewenst 
was dan maakte men ook bij stenen huizen nog gebruik van een bijna volledig 
houten straatgevel. In Den Bosch waren hiervan veel voorbeelden aan te wijzen. 
Het is ook mogelijk dat het feitelijke atelier niet in het stenen huis was 
ondergebracht maar in een houten gebouw naast het huis, waarbij het stenen huis 
vooral ook een representatieve functie had met kantoor en achterin en boven 
woonvertrekken. Overigens is de kelder zeer waarschijnlijk wel gebruikt voor 
bedrijfsdoeleinden, gezien het vermoeden ook dat zich tegen de linker zijgevel een 
stookplaats of oven heeft bevonden.   
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Houten gevels aan de Markt in Den Bosch, tekening uit 1732 van C. Pronk. De 
zijgevels waren al van steen zoals ook de trapgevel links bij het hoge pand laat 
zien.  

                                  
Huis het Hazenwindje aan de Hooge Steenweg in Den Bosch in 1832. Houten 
voorgevel en stenen zijgevels. Potloodtekening van A. Nolthenius-de Man.  
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Houten straatgevel met stenen zijgevels van het huis het Fransche Kabinet in de 
Kerkstraat kort voor de sloop in 1878. De pui is hier in de vroege 19 de eeuw nog 
gewijzigd.  

                      
Een reeks huizen met stenen en houten gevels aan de Markt in Den Bosch links 
van het stadhuis. De rode pijl wijst naar een dwarshuis met trapgevels boven de 
zijgevels en twee houten straatgevels. Mogelijk bestond dit huis van meet af aan 
uit twee huizen onder één kap of is het later gesplitst. Het huis boven de kelder 
in de Burchtstraat kan ook deze opzet hebben gehad.  

Zoals gezegd is het ook niet uitgesloten dat het huis boven de kelder geheel in 
steen was opgetrokken. Van deze huizen met stenen gevels waren in Nijmegen 
ook diverse voorbeelden aan te wijzen, vaak ook met pothuizen (lage, deels 
ondergrondse aanbouwen tegen de gevel, vaak verbonden met de kelder en 
fungerend voor een bedrijfsactiviteit) en grote kelderluiken bij de pui.  
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Een middeleeuws straatje in Archeon met houten huizen en een koopmanshuis met stenen 
zijgevels en een houten voorgevel volgens het Bossche model.  

                     
Oude huizen in de Stikke Hezelstraat in Nijmegen op een 17de-eeuwse schets van H. Feltman. 
Hier zijn enkele stenen dwarshuizen met stenen gekanteelde straatgevels zichtbaar!  

 
Een in kern middeleeuws dwarshuis met trapgevels boven de zijgevels en een jongere 19de-
eeuwse straatgevel met moderne pui aan de Bakkerstraat 4 in Arnhem.   
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Detail uit een schilderij van H. Breckerveldt van de brand in de Eusebiuskerk in Arnhem met 
daarop het 14de-eeuwse dwarshuis van de invloedrijke familie Van Aernhem. Hier een 
volledig stenen gevel met stenen kruisvensters. Onderdelen van stenen kruisvensters zijn 
gevonden in het puin in de kelder van Burchtstraat 65.  

                                             
Aan de Vijzelstraat in Arnhem stond een rij van 14de-eeuwse huizen van de elite (onder meer 
rijke kooplieden) die opgezet waren als zogenaamde stadskastelen met weergangen, 
arkeltorens en traptorens en gotische gevels met spitsbogen boven de vensters. Een deel 
van deze huizen is in kern nog bewaard gebleven.  

                                               
De achterzijde van de 14de eeuwse stadskastelen Rijckenstein en Vroudenberch Vijzelstraat 7 
en 8 in Arnhem.  
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Het Petersgasthuis aan de Rijnstraat 71 in Arnhem is een stadskasteel met traptoren uit 1354 
die ook nog zijn middeleeuwse voorgevel  heeft behouden. De kruisvensters zijn bij een 
naoorlogse restauratie ontstaan.  Onder een moerbalk met sleutelstuk van het 14de-eeuwse 
Vroudenberch, Vijzelstraat 8 in Arnhem.  

 

  
Door kaarsen in combinatie met licht gepleisterde wanden en gewelf was in een 
kelder voldoende licht te creëeren om er te werken. Foto’s Peter van der Heijden.  
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Een kaars in de kaarsnis van de kelder onder Burchtstraat 63-65. Foto F. Haans 

 

 
Reconstructie van het vroeg 14de-eeuwse dwarshuis aan de Lange Hezelstraat (48-
52). Tekening R. Glaudemans, uit Verborgen Verleden, bouwhistorie in Nijmegen.   
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4.4: Conclusie 

Uit het onderzoek is vast komen te staan dat de onderzochte kelder zeer 
waarschijnlijk dateert uit de 14de eeuw. Het baksteenformaat, de gewelfvorm en 
gewelfconstructie duiden op een dergelijke datering. Het is dus zeer waarschijnlijk 
dat leden van de familie Maelwael, waaronder de toen nog zeer jonge gebroeders 
van Limburg in deze ruimte hebben gewerkt of materialen opsloegen.  Deze kelder 
is dus niet “zomaar” een middeleeuwse kelder, maar is een relict van een gebouw 
dat direct kan worden verbonden aan één van de belangrijkste kunstenaarsfamilies 
uit de middeleeuwen. Het verdient hierdoor een plek in de Nijmeegse Canon. 

 Omdat bovengronds helaas 
de bebouwing in de loop der eeuwen ingrijpend is aangepast en vernieuwd is het 
lastig om ons een beeld te vormen van wat er aan huizen  boven het maaiveld ten 
tijde van de gebroeders van Limburg heeft gestaan.  

Wanneer de kelder daadwerkelijk toegankelijk wordt gemaakt en wordt 
gerestaureerd dan is nader onderzoek aan te bevelen om vast te kunnen stellen 
welke doorgangen en restanten van kelderlichten oorspronkelijk zijn en welke 
jonger zijn. Daaruit kunnen dan meer vaststaande conclusies worden herleid 
aangaande het huis wat er boven heeft gestaan en kan de latere ontwikkeling 
beter in kaart worden gebracht.  

Drs. F.A.C. Haans, bouwhistoricus bnb, Monumenten Advies Bureau, 
Nijmegen 18 november 2015 
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PLATTEGROND MET DATERING VAN DE ONDERDELEN VAN DE KELDER  
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            XVB (Burchtstraat 61) 

             1850-1900 

             XIXd-XXa   

             1970 
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