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Voorwoord

In opdracht de Gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft BAAC bv (onderzoek- en 
adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie) te 
‘s-Hertogenbosch, een bouwhistorische documentatie verricht van het gebouw 
Schilderstraat 33, beter bekend als de Bank van Leening of ook wel de Glasfabriek. 
De	aanleiding	tot	deze	documentatie	is	de	op	handen	zijnde	verbouwing	van	het	
pand, dat in het tweede kwart van de negentiende eeuw als glasfabriek werd 
gebouwd.	Enerzijds	is	de	verwachting	dat	tijdens	deze	verbouwing	bouwsporen	aan	
het	licht	komen	die	meer	inzicht	kunnen	geven	in	de	oorspronkelijke	architectuur	
en	indeling	van	het	gebouw.	Anderzijds	dienen	die	onderdelen	te	worden	
gedocumenteerd die voorafgaande aan de verbouwing worden gesloopt. Dit betreft 
onder meer de gehele kapconstructie.  
    
Met deze rapportage wordt beoogd om de bestaande situatie van het pand bondig 
te	beschrijven	en	wezenlijke	bouwsporen	alsmede	de	te	slopen	kapconstructie	te	
documenteren.	Hopelijk	is	het	mogelijk	om	op	basis	van	deze	documentatie,	en	op	
basis van een door E. Smits vervaardigde rapportage waarin historische gegevens 
die betrekking hebben op de periode dat het pand deel uitmaakte van de glasfabriek 
uiteen	zijn	gezet,	op	papier	een	reconstructie	van	de	glasfabriek	te	maken.	Tijdens	
het onderzoek naar het gebouw is de documentatie die de heer Ad Beerens over het 
gebouw heeft verzameld, geraadpleegd. 
Ook	zijn	enkele	houtmonsters	uit	het	pand	genomen	die	dendrochrologisch	zijn	
onderzocht. Helaas leidde dit niet tot een resultaat.

‘s-Hertogenbosch, maart 2008

A.G. Oldenmenger
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1  Beknopte inleiding

In	‘s-Hertogenbosch	staat	aan	de	Schilderstraat,	een	zijstraat	van	de	Hinthamerstraat,	
een opvallend pand dat bekend staat onder de naam Bank van Leening, een naam 
die ook op de voorgevel van het pand te lezen is. Het pand heeft een rechthoekige 
plattegrond en omvat een souterrain, een begane grond en een zolder onder een met 
pannen gedekt zadeldak. Het pand is met de korte voorgevel op de straat gericht.
 
Een door BAAC uitgevoerd historisch onderzoek heeft uitgewezen dat het pand in 
1842	als	glasblazerij	werd	gebouwd	op	de	plaats	waar	voordien	een	deel	van	het	
zogenoemde Arme Fratershuis stond.1 Het Arme Fratershuis, sinds 1630 in gebruik 
als	Latijnse	School,	was	al	ruim	vóór	1842	gesloopt,	zoals	ook	de	kadastrale	kaart	van	
1832	uitwijst.	Op	deze	kaart	zijn	namelijk	onbebouwde	gronden	weergegeven,	vooral	
moestuinen.	De	kaart	laat	ook	zien	dat	de	stadsrivier	de	Dieze	aan	de	zuidzijde	langs	
het	terrein	liep	en	de	Zuid-Willemsvaart	aan	de	noordzijde.	Aanvoer	van	grondstoffen	
en	afvoer	van	afvalstoffen	en	eindfabrikaten	zal	geen	probleem	zijn	geweest.	De	
grond werd in 1842 door de stad ’s-Hertogenbosch verkocht aan J.K. Mirion en H.T.J. 
van	de	Ven.	Zij	kregen	vergunning	voor	de	bouw	van	een	glasblazerij	met	drie	ovens	
en	een	stoommachine.	Vermoedelijk	zijn	zogenaamde	roosterovens	gerealiseerd.	
Deze bestonden uit twee delen: een potoven die gebruikt werd als smeltzone en een 
tweede	deel	waarin	het	glas	kon	afkoelen	tot	de	juiste	viscositeit	voor	het	blazen	was	
bereikt.	Tijdens	een	archeologisch	onderzoek	in	2006	zijn	naast	glasslakken	restanten	
gevonden van materiaal afkomstig van deze ovens. 
In	1843	werkten	20	mensen	in	de	fabriek,	vijf	jaar	later	al	98,	waaronder	10	kinderen.	
De	werkomstandigheden	zullen	zwaar	zijn	geweest.	De	hete	lucht	die	vrij	kwam	bij	
de	glasproductie	werd	waarschijnlijk	niet	afgevoerd	door	schoorstenen,	maar	via	de	
ramen	in	de	gevels.	Het	zal	in	de	glasblazerij	dus	zeer	warm	zijn	geweest.	Wellicht	
was	ook	ventilatie	mogelijk	via	een	lichtstraat	van	glazen	pannen	waarvan	melding	
wordt	gemaakt	in	een	rekening	uit	1853.	Ondanks	dat	de	glasfabriek	in	korte	tijd	snel	
groeide,	moest	in	1848,	een	economisch	crisisjaar,	tot	sluiting	worden	overgegaan.	

Het pand kreeg daarna een nieuwe functie, die van Bank van Leening. De Bossche 
Bank van Leening was een dertiende-eeuwse leenbank waar inwoners van de stad 
geld	konden	lenen,	vaak	tegen	woekerprijzen,	omdat	het	exploitatierecht	door	het	
stadsbestuur aan particulieren werd verpacht. Deze situatie kwam pas ten einde 
op het moment dat het exploitatierecht werd overgedragen aan het “College van 
Regenten over de Godshuizen en de Algemene arme dezer stad”. In 1853 werd door 
dit	college	de	voormalige	glasblazerij	aangekocht.	De	koop	omvatte	de	voormalige	
glas-	en	kristalblazerij	én	twee	slijperijen.	De	glasblazerij	werd	omgebouwd	tot	
bankgebouw.	De	verbouwingen	bestonden	uit	het	wijzigen	van	de	gevelopeningen	
en het verplaatsen van binnenmuren. De directeurswoning werd in 1854 tot stand 
gebracht	in	een	magazijn	van	de	voormalige	glasfabriek,	zeer	waarschijnlijk	de	
aanbouw	aan	de	noordzijde	van	het	huidige	gebouw.	

In	1948	kwam	er	met	de	introductie	van	de	Gemeentelijke	Volkskredietbank	een	
einde aan de Bank van Leening. Het gebouw werd sindsdien gebruikt als aula, 
repetitielokaal,	magazijn	en	expositieruimte.	In	2007	is	begonnen	met	de	verbouwing	
van	het	pand	om	het	geschikt	te	maken	als	onderdeel	van	de	Muzerije,	welke	haar	
hoofdgebouw heeft aan de Hinthamerstraat.  

1  BAAC rapportage “De Glasfabriek”.
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Een detail van de kadastrale kaart van de 
Bossche binnenstad. De kaart dateert uit 
1832. Het perceel van de latere glasfabriek is 
gemarkeerd.

Een detail van een kadastrale op-meting uit 1843 
met daarop de gebouwen van de toenmalige 
glasfabriek. Het gebouw met nummer 2071 is de 
latere Bank van Leening, het onderzochte pand. 

Een detail van een kadastrale opmeting uit 1843 
met daarop de gebouwen van de toenmalige 
glasfabriek. Het gebouw met nummer 2071 is de 
latere Bank van Leening, het onderzochte pand. 

Een detail van een kadastrale opmeting uit 1854. 
Het gebouw heeft bouwsels aan de noord- en de 
westzijde.
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2  Kadastrale gegevens

De	heer	Ad	Beerens,	werkzaam	bij	de	Muzerije,	heeft	in	het	verleden	kadastrale	
informatie	over	het	pand	Schilderstraat	33	verzameld.	Zijn	doel	was	om	vast	te	stellen	
of	het	gebouw	inderdaad	van	oorsprong	de	blazerij	van	de	glasfabriek	is	geweest.	
Zijn	onderzoek	bevestigde	de	vermoedens.	Dit	hoofdstuk	is	opgesteld	aan	de	hand	
van het door Ad Beerens verzamelde kaartenmateriaal, aangevuld met kaarten uit het 
archief van de afdeling BAM van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Op de kadastrale kaart van 1832, de oudste tot op het perceel nauwkeurige weergave 
van de bebouwing in ’s-Hertogenbosch, ontbreekt zoals gezegd nog ieder spoor van 
het huidige gebouw. 

De oudste kadastrale kaart die het huidige gebouw weergeeft, is een kaart die 
gedateerd is op 19 december 1843. Het huidige gebouw Schilderstraat 33 heeft een 
L-vormige plattegrond en draagt het nummer H-2071. In de kadastrale legger is dit 
perceelnummer omschreven als glasoven en erf in eigendom van Mirion & Van der 
Ven,	kristalslijperij	te	‘s-Hertogenbosch.	Het	pand	is	gelegen	aan	de	zuidzijde	van	een	
trapeziumvormig terrein dat wordt ingesloten door de Dieze, de Zuid-Willemsvaart 
en	de	Schilderstraat.	Het	gebouw	is	niet	met	de	gevel	op	de	Rooilijn	aan	de	
Schilderstraat gebouwd.  
Aan de Zuid-Willemsvaart staat een eveneens L-vormig gebouw, dat volgens de 
kadastrale legger de functie van glasfabriek heeft. Aan de Schilderstraat staat 
een	woonhuis	met	erf.	Het	woonhuis	grenst	wel	aan	de	rooilijn	van	de	straat.	Het	
woonhuis is ouder dan de fabrieksgebouwen. Het wordt in een oudere kadastrale 
legger al genoemd. 
Het binnenterrein dat door de gebouwen ingesloten wordt, is omschreven als een 
moestuin. 

De volgende kadastrale kaart dateert van 14 mei 1847 en laat zien dat het complex 
enigszins	in	omvang	is	toegenomen.	Het	gebouw	met	de	glasoven,	de	glasblazerij,	
heeft	aan	de	straatzijde	twee	perceelssplitsingen	gekend.	Tegen	de	straatgevel	zijn	
vermoedelijk	twee	éénlaags	aanbouwen	tot	stand	gekomen.	De	gang	tussen	beide	
bouwdelen,	waarvan	in	de	straatgevel	nog	sporen	zijn	aangetroffen,	was	noodzakelijk	
om de toegang tot het souterrain in stand te houden. 
Aan	de	noordzijde	is	het	gebouw	iets	vergroot	én	is	er	een	bouwdeel	tegenaan	
geplaatst. Helaas staan op de kaart de functies van de verschillende gebouwen niet 
omschreven. 
Aan	de	Zuid-Willemsvaart	is	een	vanwege	een	achtzijdige	uitstulping	opvallend	
bouwdeel	weergeven.	De	uitstulping	is	mogelijk	de	onderbouw	van	de	
fabrieksschoorsteen.	Het	gebouw	bergt	vermoedelijk	de	stoommachine	van	de	
fabriek. 

Deze kadastrale situatie is ook op een kaart van 12 mei 1854 weergegeven. De 
bouwdelen	die	op	deze	kaart	zijn	gearceerd,	waaronder	de	aanbouwsels	aan	de	
straat	en	het	gebouw	met	de	achtzijdige	uitstulping,	zijn	op	een	latere	kadastrale	
kaart	van	31	mei	1855	verdwenen.	Mogelijk	wijst	de	arcering	op	een	te	veranderen	
situatie.	Het	gebouwencomplex	is	dan	al	enkele	jaren	niet	meer	in	gebruik	door	de	
kristalslijperij.	
Op	de	kaart	van	1855	is	aan	de	straatzijde	een	blauw	gekleurde	massa	weer	gegeven	
die	te	interpreteren	is	als	de	huidige	bordestrap.	Deze	trap	was	noodzakelijk	om	een	
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goede	ontsluiting	van	de	begane	grond	mogelijk	te	maken.	
De kadastrale kaarten van 15 maart 1865 en van 20 november 1875 laten in wezen 
een onveranderde situatie zien. De Bank van Leening, de voormalige glasoven of 
glasblazerij,	heeft	een	L-vormige	plattegrond	en	aan	de	straat	de	huidige	bordestrap.	

Een detail van een kadastrale opmeting uit 
1855, het jaar dat de Bank van Leening in de 
voormalige glasblazerij wordt gevestigd. Er wordt 
aan de noordzijde een privaat gebouwd. De 
entree aan de westzijde wordt gewijzigd. Van de 
aanbouw aan de noordzijde, zichtbaar op de kaart 
van 1854, zijn alleen nog de contouren getekend.  

Een detail van een kadastrale opmeting uit 1865, 
een bijna onveranderde situatie wat de Bank van 
Leening betreft. De percelen 2171 en 2172 op de 
tekening van 1855 zijn vervallen

Een detail van een kadastrale opmeting uit 1875 
waaruit opgemaakt kan worden dat het perceel 
2672 van de kaart van 1865 is opgesplitst in de 
percelen 3206 en 3205.

Een detail van een kadastraal uittreksel uit 1890. 
De situatie is sinds 1875 ongewijzigd.
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3    Gegevens uit archief en bouwdossier
3.1  Een rekening uit 1856

De	oudste	beschrijving	van	verbouwingswerkzaamheden	dateert	uit	het	jaar	1856.2 
Het betreft een rekening van meerwerk en minderwerk, ingediend door de aannemer 
P.	de	Rooij,	die	belast	was	met	de	uitvoering	van	de	verbouwing	van	de	glasblazerij	
tot	Bank	van	Leening,	het	magazijn	tot	directeurswoning	en	de	slijperijen	tot	verblijf	
van	behoeftige	vrouwen	en	kinderen.	Bekend	is	dat	deze	aannemer	het	werk	voor	fl	
7750,- heeft uitgevoerd. 
In	de	rekening	wordt	de	vervaardiging	van	het	gesmeed	ijzeren	ronde	raam	in	de	
voorgevel van de Bank genoemd. Tevens het aanbrengen van portlandcement ter 
verfraaiing	van	de	spijlen	van	de	vensters,	alsmede	het	aanbrengen	van	de	letters	
“Bank van Leening” in de voorgevel. In de muur aan de Diest (die Dieze liep tot circa 
1930	langs	de	huidige	rechter	zijgevel)	worden	herstellingen	in	oude	bakstenen	
vermeld.	Vermoedelijk	betreft	het	hier	het	herstellen	van	het	afgehakte	metselwerk	ten	
behoeve van de nieuw geslagen segmentbogen boven de vensters. 
In	de	kelder	worden	meerwerk	aan	de	spijlen	in	de	ramen	vermeld	en	het	dak	krijgt	8	
gietijzeren	dakramen	ten	behoeve	waarvan	dakpannen	worden	afgenomen.	Dit	zijn	
slechts	enkele	van	de	punten	die	op	de	rekening	van	De	Rooij	zijn	weergegeven.	Het	
gaat in dit kader te ver om alle punten onder de aandacht te brengen.  

2	 	De	gebruikte	bronnen	zijn	zoveel	mogelijk	als	bijlage	opgenomen.	

Afbeelding: Links op deze foto de zuidgevel van de Bank van Leening. De foto is genomen tijdens de 
demping van een deel van de Binnen Dieze in de jaren dertig van de twintigste eeuw. 



BAAC bv                   bouwhistorische documentatie                   ‘s-Hertogenbosch, Schilderstraat 33

12

3.2       Bouwtekeningen uit 1930

Op 15 december 1930 wordt door het College van regenten over de Godshuizen 
een bouwvergunning aangevraagd. Het betreft een verbouwing van het gebouw der 
Bank	van	Leening.	In	de	omschrijving	van	de	werkzaamheden	is	te	lezen	dat	in	de	
voorgevel	de	bestaande	ramen	worden	vervangen	door	nieuwe	ijzeren	ramen.	Tegen	
de trapmuur wordt een nieuwe halfsteensmuur gemetseld, op de bestaande fundering 
van deze muur. De vlechtingen van de topgevel worden ter dikte van 22 centimeter 
weggebroken	en	vervangen	door	een	soortgelijke	afdekking.	Deze	afdekking	wordt	
afgewerkt met verglaasde muurafdektegels. 
De houten binnentrap wordt uitgebroken en vervangen door een gemetselde trap 
met	hardstenen	dektreden.	In	de	zijgevel	worden	twee	oude	ramen	uitgebroken	en	
vervangen	door	nieuwe	houten	kozijen	met	onder	draairamen	en	boven	klepramen.	
De	nieuwe	kozijnen	worden	ontlast	door	bogen	of	schrekken	die	boven	de	bestaande	
kozijnen	aanwezig	zijn.	Het	privekantoor	van	de	directeur	wordt	vergroot.	De	
fundering van de nieuwe muren wordt aangelegd op de daaronder aanwezige 
gemetselde	gewelven.	De	vloer	van	het	kantoor	krijgt	houten	vloerbalken	(6,5	x	16,5,	
hoh 50cm) en 2,2 centimeter dikke vloerdelen.  
De	vergunning	wordt	op	5	januari	1931	verleend.	In	het	bouwdossier	van	het	pand	zijn	
bijbehorende	blauwdrukken	aangetroffen.	

Bouwtekening uit 1930 met daarop de voorgevel in de bestaande toestand, met balustrade, gietijzeren 
ramen en negentiende-eeuwse deuren.
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Bouwtekening uit 1930 met daarop de begane 
grond in de bestaande toestand, van voor naar 
achteren de publieksruimten, het kantoor en het 
magazijn, met in de linker zijmuur een deur naar 
het aangrenzende pand.

Bouwtekening uit 1930 met daarop de te maken 
situatie op de begane grond. Het privekantoor 
wordt vergroot en er komt een loket voor de 
voorschotbank. De vensters in de voorgevel, de 
muur van de trap en enkele vensters in de linker 
zijgevel worden vernieuwd.

Afbeelding (5): De complete bestektekening van de te maken toestand uit 1930.
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3.3       Bouwtekening 1950

Op	11	november	1950,	de	Bank	van	Leening	bestaat	dan	al	twee	jaar	niet	meer,	
wordt door de Architect der Godshuizen een tekening ingediend ten behoeve van 
de verbouwing van de deuren links van de voorgevel van de voormalige Bank 
van Leening. De twee deuren links van de gevel, voorheen toegang gevende 
respectievelijk	tot	het	weeshuis	en	de	Gemeentelijke	voorschotbank,	worden	
vervangen	door	één	poortje	welke	toegang	geeft	tot	het	ketelhuis,	dat	volgens	een	
reeds vroeger ingediend plan, achter de lage muur is opgericht. 

3.4   Bouwvergunning 1954

Op 4 september 1954 wordt door het College van regenten over de Godshuizen 
een bouwvergunning aangevraagd. Het betreft een verbouwing van de grote 
zaal	van	de	voormalige	Bank	van	Leening	tot	speelzaal.	In	de	omschrijving	van	
de werkzaamheden is te lezen dat er sprake is van het slopen van enkele kleine 
vertrekken	en	het	uitbreken	van	diverse	kozijnen.	Er	wordt	een	nieuw	toneel	
gerealiseerd en er worden een entree, een gang en nieuwe kleedkamers ingericht. 
De bestaande klinkervloer wordt vervangen door een stampbetonvloer. De vloer 
wordt afgewerkt met Parka-Plex. Tegen de bestaande balklaag boven de zaal 
wordt een nieuw plafond aangebracht van zachtboardplaten op regels. Boven het 
toneelgedeelte worden tegen de bestaande balklaag regels getimmerd waartegen een 
steengaasbespanning ten behoeve van een stucplafond wordt aangebracht. Er wordt 
een nieuw rookkanaal gemetseld. Verder wordt het bestaande stucwerk van wanden 
geheel vernieuwd. In de zaal wordt een nooduitgang gemaakt met stalen brandtrap 
naar buiten. 
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4  Het exterieur3 
4.1  De voorgevel

De huidige voorgevel van het gebouw, de topgevel die gericht is op de Schilderstraat, 
heeft	niet	altijd	de	uitstraling	gehad	die	de	gevel	nu	heeft.	De	gevel	is	namelijk	
tijdens	de	verbouwing	van	glasfabriek	tot	Bank	van	Leening	sterk	opgewaardeerd.	
De	bordestrap	en	het	roosvenster	zijn	toevoegingen.	De	entree	en	de	vensters	
aan	weerszijden	daarvan	zijn	ook	tijdens	de	verbouwing	tot	Bank	van	Leening	
aangebracht,	op	plaats	van	bestaande,	kleinere	vensters.	Van	de	oorspronkelijke	
vensteropeningen resteren onder de huidige vensteropeningen nog fragmenten van 
de	dagkanten.	De	gecementeerde	lijsten	om	de	huidige	vensteropeningen	zijn	omwille	
van	verfraaiing	aangebracht,	zoals	te	lezen	in	de	rekening	van	aannemer	De	Rooij.	
Zij	verhullen	ook	de	sporen	die	het	inhakken	van	de	grotere	vensteropeningen	heeft	
veroorzaakt.
De	realisatie	van	de	bordestrap	was	in	1854	noodzakelijk	omdat	de	toegankelijkheid	
van het gebouw, met het oog op het nieuwe gebruik, een probleem vormde. In 
archiefstukken wordt zelfs vermeld, dat de gemeente ’s-Hertogenbosch van de 
aankoop van de gebouwen van de glasfabriek afziet mede vanwege de slechte 
toegankelijkheid.	Het	vermoeden	bestaat	derhalve	dat	de	begane	grond	van	het	
gebouw	ten	tijde	dat	het	in	gebruik	was	als	glasfabriek	niet	vanaf	de	Schilderstraat	
toegankelijk	was,	maar	alleen	vanaf	het	binnenterrein	van	de	glasfabriek.	Wanneer	
de kadastrale situatie in 1844 wordt bestudeerd, valt op dat het gebouw een 
onderdeel	is	van	een	complex	dat	zich	in	noordelijke	richting,	tot	aan	de	Zuid-
Willemsvaart	uitstrekte.	Het	ligt	daarom	ook	in	de	lijn	van	verwachting	dat	het	gebouw	
oorspronkelijk	in	de	noordgevel	de	hoofdingang	heeft	gehad.			

Het souterrain was wel vanaf de Schilderstraat ontsloten. Deze toegang was 
klaarblijkelijk	belangrijk.	Zij	werd	namelijk	intact	gelaten	op	het	moment	dat	tegen	de	
huidige	voorgevel	bouwsels	verrijzen.	Deze	bouwsels	staan	aan	weerzijde	van	de	
toegang tot het souterrain weergegeven op een kadastrale situatietekening uit 1847. 
Van deze bouwsels resteert in de huidige voorgevel nog een reeks balkkopgaten, 
net onder de huidige vensters. Het huidige bordes is een versobering van het 
oorspronkelijke	ontwerp,	dat	nog	te	zien	is	op	de	tekening	van	de	bestaande	toestand	
in	1930.	Het	bordes	heeft	in	dat	jaar	nog	een	vaasbalustrade	en	kelken	op	de	pijlers,	
beide karakteristiek voor de architectuur in het midden van de negentiende eeuw, de 
periode dat het pand verbouwd werd tot Bank van Leening. 

3	 	Bij	deze	rapportage	hoort	een	calque	waarin	de	bouwsporen	in	de	gevels	zijn	ingetekend.	

3
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Afbeelding V-1: Een bestaande tekening van de voorgevel van het gebouw, waarin de afbeelding-
nummers zijn gezet. 

Afbeelding V00: De voorgevel bij aanvang van de 
verbouwing. Boven het rondvenster staat in de cementering 
“Bank van Leening” geschreven. 
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Afbeelding V01: Onder de 
vensters zijn de dagkanten 
van de oorspronkelijke 
vensteropeningen van de 
Glasfabriek aangetroffen. 

Afbeelding V02: De venster-
openingen die zijn aange-
bracht bij de verbouwing tot 
Bank van Leening hebben 
een versiering in cement.

Afbeelding V03: De venster-
openingen van de Bank van 
Leening hebben in 1931 
nieuwe vensters gekregen. 
Oorspronkelijk had de voor-
gevel gietijzeren ramen, zoals 
te zien op de bouwtekening 
van de bestaande toestand in 
1930 en zoals nog op enkele 
plekken behouden in de 
zijgevels en de achtergevel. 
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Afbeelding V04: Een detail van het metselwerk rechts van de dagkant van de voordeur, met daarin een 
dichtgezet balkgat, één van een gevelbrede reeks. De gaten zijn ingehakt. In de periode dat het pand 
deel uit maakte van de glasfabriek zijn tegen de gevel, aan weerszijden van de ingang tot het souterrain, 
twee aanbouwen, vermoedelijk onder een lessenaardak aangebracht. Dit wordt bevestigd door het 
kadastraal onderzoek. De aanbouwen ontbreken op de kaart van 1843 en worden weergegeven op de 
kaart van 1847.

Afbeelding V05: Een detail 
van een van de vlechtin-
gen, die duidelijk niet 
oorspronkelijk zijn. De 
vlechtingen zijn op basis 
van tekeningen in het bouw-
dossier te dateren in 1931. 



BAAC bv                   bouwhistorische documentatie                   ‘s-Hertogenbosch, Schilderstraat 33

19

4.2	 					De	rechter	zijgevel

De	huidige	rechter	zijgevel	van	het	gebouw	is	tot	stand	gekomen	op	de	oude	
keermuur	van	de	Dieze,	die	tot	de	jaren	dertig	van	de	twintigste	eeuw	langs	het	
gebouw heeft gestroomd. De gevel heeft in de onderste zone, het souterrain, 
een regelmatige indeling. Deze indeling vertoont een sterke samenhang met de 
interieurindeling	van	het	souterrain.	De	gevel	heeft	namelijk	zeven	oorspronkelijke	
vensteropeningen onder een rondboog, geclusterd per twee, drie en per twee. 
Deze	vensteropeningen	horen	bij	even	zoveel	ruimten.	Tussen	de	clusters	bevinden	
zich grotere gevelopeningen onder een rondboog. Deze vormen de toegang tot 
het	gangenstelsel	van	het	souterrain.	De	rechter	van	de	twee	openingen	is	bij	de	
verbouwing	van	de	Glasblazerij	tot	Bank	van	Leening	dichtgezet.	Daarbij	is	in	de	
dichtzetting een vensteropening uitgespaard, zoals de bestaande in de gevel. 
De begane grond heeft zeven gevelopeningen onder een segmentboog. 
Oorspronkelijk	betrof	het	hier	zeven	vensteropeningen,	één	is	er	in	1954	vermaakt	
tot	deuropening,	op	het	moment	dat	een	vluchtroute	via	een	stalen	trap	noodzakelijk	
werd	geacht.	Van	de	resterende	vensteropeningen	heeft	er	één	een	verbijzondering.	
Deze	vensteropening	is	hoger	dan	de	overige	en	heeft	boven	de	gietijzeren	ramen	
een inmiddels gedichte ronde raamopening. Bestudering van de dagkanten leert 
dat	deze	vensteropening	oorspronkelijk	gelijk	was	aan	de	overige.	Er	zijn	sporen	
aangetroffen	van	de	geslechte	segmentboog	én	de	dagkanten	zijn	boven	het	niveau	
van	deze	verdwenen	segmentboog	duidelijk	ingehakt.	
De bestudering van de dagkanten van de huidige vensters levert bouwhistorische 
interessante	informatie	op.	Zo	is	van	een	aantal	vensters	één	dagkant	netjes	in	
verband	gemetseld,	terwijl	de	andere	overduidelijk	in	bestaand	werk	is	ingehakt.	Dit	
wijst	er	op	dat	de	huidige	vensteropeningen	niet	de	oorspronkelijke	zijn.	Onder	de	
huidige,	gemetselde	onderdorpels	zijn	aanwijzingen	te	vinden	voor	de	grootte	van	
de	vensters	van	de	Glasblazerij.	Hier	tekenen	zich	namelijk	van	alle	verdwenen	of	
vermaakte vensteropeningen nog beide dagkanten in het metselwerk af. Tevens is 
vast	te	stellen	dat	de	oorspronkelijke	vensteropeningen	een	onderdorpel	hebben	
gehad welke zich circa zestig centimeter onder de huidige bevond. Met deze 
informatie	bleek	het	zelfs	mogelijk	om	verdwenen	vensteropeningen	in	tegenwoordige	
muurdammen	aan	te	wijzen.	Het	blijkt	dat	de	gevel	ten	tijde	van	de	Glasfabriek	
negen	soortgelijke	vensters	heeft	gehad,	welke	alle	1,34	meter	breed	waren.	De	
vensteropeningen bleken nog verder te reconstrueren op basis van bouwsporen in de 
huidige	linker	zijgevel	van	het	gebouw.			
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Afbeelding (r-1): Een bestaande tekening van de rechter zijgevel van het gebouw, waarin de afbeelding-
nummers zijn gezet.

Afbeelding R00: Overzicht 
van de rechter zijgevel bij 
aanvang van de verbouwing. 

Afbeelding R01: Detail van 
de rechter zijgevel. Tussen 
de vensteropeningen tekent 
zich een dichtgezette 
vensteropening af. Het 
metselwerk wijkt iets 
af, vooral in kleur. De 
ontlastingsconstructie van 
de oude vensteropening 
is verdwenen. Onder het 
venster rechts tekent zich 
een deel van een soortgelijke 
dichtzetting af. Dit venster 
is aangebracht op de plaats 
van een smallere opening.
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Afbeelding R02: Een detail van het muurwerk 
waarin zich duidelijk de dagkant van een oor-
spronkelijke vensteropening aftekent onder de 
onderdorpel van een in 1854 aangebrachte 
vensteropening. Het metselwerk links is 
overduidelijk een opvulling. 

Afbeelding R03: Duidelijk te zien is dat de 
dagkanten van de huidige vensteropeningen 
niet oorspronkelijk zijn. Het metselwerk 
is afgehakt, waarna de dagkanten zijn 
gecementeerd. Ook de segmentboog is in 
bestaand metselwerk aangebracht, getuige 
de opvulling van de ruimte boven de geslagen 
boog met brokken steen. Ook een verschil 
in mortel laat zien dat er sprake is van een 
bouwfase. Op de foto ook een deel van een 
gietijzeren venster, aangebracht tijdens de 
verbouwing tot Bank van Leening.

Afbeelding R04: Op enkele plekken is in 
de verstoring onder de later aangebrachte 
segmentbogen, de aanzet van een 
oorspronkelijke segmentboog te ontdekken. 
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Afbeelding R06: Een detail van de afdekking van de 
rechter zijgevel.   

Afbeelding R05: De venster-
opening met het ronde 
raam is oorspronkelijk een 
venster zoals de overige 
in de zijgevel. Het venster 
is naar boven toe vergroot 
waarbij het ronde raam is 
toegevoegd. Een bewijs 
hiervoor is de aftekening 
van een verdwenen 
segmentboog. 
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4.3	 					De	linker	zijgevel

De	linker	zijgevel	gaat	voor	ongeveer	de	helft	schuil	achter	een	pand	dat	in	de	huidige	
omvang voor het eerst te zien is op de kadastrale kaart van 1847. Op de eerdere 
kaart	van	1843,	is	een	even	breed,	doch	aanzienlijk	minder	diep	bouwdeel	te	zien.	
De	eerste	gedachte	is	dus	dat	tegen	de	linker	zijgevel	altijd	bebouwing	heeft	gestaan.	
In	het	souterrain	is	echter	vast	te	stellen	dat	dit	zeer	waarschijnlijk	niet	het	geval	is	
geweest.	In	de	zijgevel	zijn	namelijk	gevelopeningen	aanwezig	in	het	deel	waarop	de	
aanbouw aansluit. 
Opvallend in de huidige situatie is dat een souterrainvenster uiterst links ontbreekt. 
Dit	zou	te	verklaren	zijn	wanneer	hier	oorspronkelijk	een	trap	naar	de	toegang	tot	
het gebouw heeft gezeten. Vanaf het binnenterrein diende het hoogteverschil tussen 
het	maaiveld	en	de	vloer	van	de	glasblazerij	overbrugd	te	worden.	De	positionering	
van de toegang daar, zou ook verklaren waarom in 1854 gesproken wordt van een 
problematische toegang met het oog op een nieuwe bestemming voor het pand. 
Het	deel	van	de	zijgevel	dat	in	het	zicht	is,	heeft	vier	vensteropeningen	die	zijn	
aangebracht in 1854. De rechter vensteropening is hoger dan de overige. Net als 
in	de	rechter	zijgevel	is	hier	sprake	van	een	na	de	ingebruikname	van	het	gebouw	
als	Bank	van	Leening	vergrote	vensteropening.	De	twee	vensters	links	zijn	nog	de	
gietijzeren	vensters	uit	1854,	de	overige	vensters	dateren	uit	1931.	
In	de	gevel	zijn	twee	fragmenten	aangetroffen	van	oorspronkelijke	segmentbogen.	
Deze	segmentbogen	horen	bij	gevelopeningen	uit	de	fabrieksperiode.	De	
steensbogen	zijn	afgedekt	met	een	koppenlaag,	zoals	ook	de	korfbogen	boven	de	
toegangen van het souterrain in de korte gevels van het gebouw. Het vermoeden 
bestaat	dat	de	vensters	in	de	rechter	zijgevel	soortgelijke	segmentbogen	hebben	
gehad.	Helaas	zijn	in	de	linker	zijgevel	de	dagkanten	van	de	oorspronkelijke	
vensteropeningen	niet	goed	te	herkennen.	Dit	vanwege	recente	cement-	en	verflagen	
én	verstoringen	in	het	metselwerk,	veelal	daterend	uit	1931.	Op	twee	plaatsen	zijn	
delen	van	rollagen	aangetroffen	die	vermoedelijk	de	onderdorpels	van	de	verdwenen	
vensteropeningen	markeren.	Hier	valt	op	dat	de	oorspronkelijk	vensteropeningen	in	
de	linker	zijgevel	hoger	waren	dan	de	vensteropeningen	in	de	rechter	zijgevel.	
Tenslotte dient het privaat vermeld te worden. Deze is in 1854 of 1855 tegen de 
zijgevel	aangezet,	zoals	valt	af	te	leiden	uit	de	kadastrale	kaarten	van	beide	jaren.		
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Afbeelding L00: Documentatietekening van het deel van de linker zijgevel dat zichtbaar is. Links sluit een 
tweelaags bouwdeel aan.

Afbeelding L01: Een frag-
ment van één van de twee 
oorspronkelijke segment-
bogen. Helaas gaan de 
boogaanzetten en de dag-
kanten van de gevelopening 
schuil achter een recente 
cementlaag. 

Afbeelding L02: Een detail 
van de segmentboog.
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Afbeelding L03: Van de 
tweede oorspronkelijke 
segmentboog is slechts 
een fragment bewaard. Op 
de boog sluit tegenwoordig 
de segmentboog van een 
in 1854 aangebrachte 
vensteropening aan. Het 
venster, waarvan een 
fragment is te zien, dateert 
uit 1931.

Afbeelding L04: Een sieranker op de hoek van de 
gevel. De verstoringen zijn niet nader te duiden. 

Afbeelding L05: Een van de gietijzeren ramen, 
aangebracht in 1854. Links het aangebouwde 
privaat.
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Tijdens	de	meest	recente	verbouwing	zijn	aan	de	binnenzijde	van	de	gevel,	delen	
van	het	metselwerk	bloot	komen	te	liggen.	Hier	zijn	verschillende,	interessante	
bouwsporen	in	het	zicht	gekomen	die	in	een	tekening	zijn	gedocumenteerd.	Er	zijn	
restanten aangetroffen van vier negentiende-eeuwse gevelopeningen. Uiterst rechts 
(geheel links gezien van buitenaf) bevindt zich een steens segmentboog waarvan 
een aanzet aan de achtergevel grenst. De boogtop ligt op circa 2,05 meter boven de 
huidige	vloer,	waarvan	het	niveau	niet	of	nauwelijks	van	de	oorspronkelijke	vloer.	De	
dichtgezette doorgang is opvallend breed: ongeveer 2 meter. Waartoe deze doorgang 
heeft gediend, is helaas niet vast komen te staan. Boven de boog tekent zich een 
tweede,	aanzienlijk	smallere	dichtzetting	af.	Ook	de	functie	van	deze	dichtzetting	is	
niet	te	bepalen.	Het	lijkt	aannemelijk	dat	hier	sprake	was	van	een	raam	boven	een	
deur. 
In het muurwerk is een tweede, relatief brede, dichtgezette gevelopening 
aangetroffen. Deze voormalige opening heeft een steens rondboog die is afgedekt 
met	een	koppenlaag	die	de	booglijn	volgt.	Op	basis	van	deze	ontlastingsconstructie	
kan met grote zekerheid worden verondersteld dat het hier gaat om een 
oorspronkelijke	opening.	Immers:	alle	overige	oorspronkelijke	ontlastingsconstructies	
boven gevelopeningen hebben een identieke opbouw. Met een breedte van meer 
dan	2,5	meter	een	hoogte	van	ongeveer	3,8	meter,	lijkt	het	aannemelijk	dat	hier	
oorspronkelijk	twee	grote,	naar	buiten	draaiende	deuren	hebben	gezeten.	Dit	is	
hoogst	waarschijnlijk	de	hoofdtoegang	tot	de	glasfabriek	geweest.	
Links hiervan is een ongeveer 1,20 meter brede dichtzetting onder een 
oorspronkelijke	segmentboog	(dus	met	afdekkende	koppenlaag)	aangetroffen.	
Het betreft een voormalige vensteropening die in het geheel bewaard is gebleven. 
Bijzonder	interessant	is	de	wijze	waarop	de	voormalige	opening	in	het	metselwerk	is	
uitgespaard.	De	segmentboog	blijkt	namelijk	minder	dik	te	zijn	dan	de	muur.	Gezien	
van	binnenuit,	loopt	vóór	de	boog	namelijk	een	in	het	metselwerk	opgenomen,	
eikenhouten	latei.	Beter	gezegd:	een	eikenhouten	balk.	Nader	onderzoek	wijst	

Afbeelding L06: Net als in de rechter zijgevel is hier 
duidelijk te zien dat de vensteropening waarin het 
rondvenster is gevat, is vergroot nadat het pand in 
gebruik werd genomen als Bank van Leening. Op 
de foto is de boogaanzet van de vensteropening uit 
1854 nog te zien. 
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namelijk	uit	dat	het	hier	gaat	om	een	eikenhouten	ringanker.	Aan	elkaar	gekoppelde	
eikenhouten balken gaan het hele gebouw rond, waardoor is beoogd om stabiliteit 
in de gevels aan te brengen, zoals in de Middeleeuwen in kerkgebouwen ook wel 
gebeurde.	In	dit	geval	wijst	het	gebruik	van	een	dergelijke	verankering	erop	dat	er	in	
de	oorspronkelijke	toestand	weinig	of	geen	binnenmuren	aanwezig	waren	die	voor	
deze stabiliteit konden zorgen. De balken bevinden zich, zoals gezegd, ter hoogte van 
de segmentbogen boven de voormalige en huidige vensteropeningen.
Ter	plaatse	van	de	3,8	meter	hoge	segmentboog	boven	de	oorspronkelijke	toegang	
tot	de	fabriek,	is	de	eikenhouten	constructie	onderbroken,	waarbij	de	uiteinden	
aan	weerszijden,	met	een	ijzeren	anker	dat	over	boog	is	gelegd,	met	elkaar	zijn	
verbonden.	Dit	anker	is	recentelijk	verwijderd,	net	als	de	houten	delen	die	verrot	
bleken.   
Het gegeven dat de eikenhouten balk ook ter plaatse van de dichtzetting uiterst 
rechts	in	onderbroken,	wijst	er	op	dat	de	daar	aangetroffen	dichtgezette	openingen,	
oorspronkelijk	zullen	zijn.

Afbeelding L07: Documentatietekening van de linker zijgevel, vanuit het interieur. 

Afbeelding L08: Het rechter-
deel van de boog die aansluit 
op de achtergevel. Boven 
de boog is een verankering 
zichtbaar. De bakstenen zijn 
beroet, hetgeen op een brand 
zou kunnen wijzen. 
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Afbeelding L09: Links op 
de foto een verstoring met 
recenter metselwerk en een 
verankering het gebouw 
in. Het deel van de boog 
dat zichtbaar is, heeft een 
afdekkende koppenlaag, 
wat betekent dat deze boog 
oorspronkelijk is. 

Afbeelding L10: Een detail 
waarop een deel van de 
boog van de voormalige 
deuropening van de glas-
fabriek is te zien (rechts) en 
links, verdiept in het vlak, 
een deel van een boog 
van een oorspronkelijke 
vensteropening. De boog 
boven de voormalige 
deuropening heeft de 
dikte van de gevel (twee 
stenen), de boog boven de 
dichtgezette vensteropening 
is aanzienlijk minder dik (één 
steen, circa 22 centimeter). 
Tussen de bogen is nog de 
afdruk te zien van de in het 
metselwerk aangebrachte 
eikenhouten ringanker. 

Afbeelding L11: In detail het deel van de oorspronkelijke 
vensteropening, met een recente klos daar waar het 
eikenhouten ringanker gedeeltelijk is verdwenen. Net 
naast de klos bevindt zich een gevelanker. Dit gevelanker 
heeft in het exterieur een rozet. Met het anker werd de 
segmentboog boven de vensteropening verankerd aan 
het in het metselwerk opgenomen ringanker. Op de 
foto is goed te zien dat de boog boven de dichtgezette 
vensteropening niet dezelfde breedte heeft als de gevel. 
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Afbeelding L12: Het uitgenomen koppelanker dat werd verwijderd boven de boog van de brede deuropening.

Afbeelding L13: Op de 
meeste plaatsen verkeert het 
eikenhouten ringanker nog in 
uitstekende staat. Hier een 
stuk van het anker tussen 
twee vensters van de Bank 
van Leening. 

Afbeelding L14: Op een overzichtsfoto van de rechter zijgevel is het ringanker te zien ter hoogte van de bovendorpels 
van de vensteropeningen van de Bank van Leening. 
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Afbeelding L15: Van buitenaf zijn ter plaatse van de huidige vensteropeningen ook delen van het 
eikenhouten ringanker te zien.  

Afbeelding A01: De geveltop is volledig vernieuwd. 
Hier in detail het in 1930 aangebrachte schouder-
stuk.

Afbeelding A02: Aan weerszijden van buitenste 
van drie vensters, tekenen zich bouwnaden 
af. Het lijkt erop dat het gebouw oorspronkelijk 
bredere vensters heeft gehad met een lagere 
onderdorpel.  
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4.4       De achtergevel

De achtergevel is een topgevel die is uitgevoerd met schouderstukken. Deze 
schouderstukken	en	ook	de	vlechtingen	zijn	aangebracht	in	1930.	De	gevel	heeft	
op	de	begane	grond	drie	vensteropeningen,	die	alle	zijn	aangebracht	tijdens	de	
verbouwing van de fabriek tot Bank van Leening. Hetzelfde geldt voor het venster in 
de geveltop.  
De	enige	oorspronkelijke	gevelopening	bevindt	zich	in	de	middenas	van	de	gevel,	
op het niveau van het souterrain. Het is een dichtgezette deuropening onder een 
korfboog die is voorzien van een afdekkende koppenlaag. Rechts hiervan bevindt 
zich	een	dubbelvenster	dat	later	is	aangebracht,	vermoedelijk	op	de	plek	van	een	
oorspronkelijk	venster,	zoals	aangetroffen	in	de	zijgevels.	

 

Afbeelding A03: Het middelste venster in de achter-
gevel heeft een bouwnaad recht onder de huidige 
dagkanten. Dat er sprake is van een faseverschil 
wordt duidelijk omdat het metselverband ter plaatse 
van de naad is onderbroken. Het lijkt erop dat de 
achtergevel oorspronkelijk drie gevelopeningen heeft 
gehad waarvan de buitenste breder waren dan de 
middelste.  

Afbeelding A04: De achtergevel heeft oorspronkelijk ook een toegang tot het souterrain 
gehad. De korfboog heeft een afdekkende koppenlaag.
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4.5  Gevelreconstructies

- De voorgevel
De	huidige	voorgevel	van	het	pand	heeft	zeer	waarschijnlijk	in	eerste	instantie	als	
zijgevel	gefunctioneerd.	De	gevel	had	centraal	een	toegang	tot	het	souterrain	en	op	
de	begane	grond	ten	minste	twee,	vermoedelijk	drie,	vensteropeningen	waarvan	de	
onderste delen van de dagkanten nog 
onder de huidige, grotere vensters 
zijn	aangetroffen.	De	topgevel	zal	
waarschijnlijk	ter	plaatse	van	de	
huidige toegang een derde venster 
hebben	gehad.	Waarschijnlijk	was	
dit	venster	gelijk	aan	de	overige.	
Het	zou	kunnen	dat	het,	bij	wijze	
van	verbijzondering,	iets	groter	is	
geweest.  

-	De	rechter	zijgevel
De	huidige	rechter	zijgevel	van	het	pand	heeft	zeer	waarschijnlijk	in	eerste	instantie	
als	achtergevel	van	de	glasblazerij	gefungeerd.	De	gevel	is	gebouwd	op	de	keermuur	
van	deze3	in	de	twintigste	eeuw	gedempte	tak	van	de	Binnen	Dieze.	Oorspronkelijk	
heeft	de	gevel	op	de	begane	grond	vermoedelijk	negen	vensters	gehad.	Van	acht	
van	deze	vensters	zijn	(delen	van)	de	oude	dagkanten	en	sporen	van	enkele	
boogaanzetten aangetroffen. De vensters waren smaller dan de huidige en niet 
geheel	regelmatig	over	de	gevel	verspreid.	De	vijf	middelste	vensters	waren	dichter	
bij	elkaar	gepositioneerd	dan	de	flankerende.	De	specifieke	reden	is	onduidelijk,	maar	
de positionering zal in ieder geval te maken hebben gehad met de inrichting van het 
interieur. 
De gevel had in het souterrain zeven rondboogvensters en twee deuropeningen, 
eveneens	onder	een	rondboog.	Eén	van	deze	deuropeningen	is	in	1854	dichtgezet.	In	
dat	jaar	werden	ook	de	diefijzers	aangebracht.	

Afbeelding: reconstructie voorgevel.

Afbeelding: reconstructie rechter zijgevel.
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-	De	linker	zijgevel
De	huidige	linker	zijgevel	van	het	pand	is	gericht	op	een	binnenplaats	die	vroeger	
bij	de	glasfabriek	hoorde.	Het	is	dan	ook	meer	dan	waarschijnlijk	dat	deze	gevel	in	
eerste	instantie	de	voornaamste	gevel,	de	voorgevel	van	het	gebouw	was.	Er	zijn	in	
het	exterieur	delen	aangetroffen	van	drie	oorspronkelijke	vensteropeningen.	Dat	de	
segmentboog van de voormalige opening rechts, iets lager gepositioneerd is dan de 
overige, is vreemd. Wellicht was hier sprake van een deuropening.
In	het	interieur	zijn	in	de	gevel	delen	van	nog	eens	drie	bogen	aangetroffen.	Hieronder	
een	grote	opening	waarin	oorspronkelijk	zware,	openslaande	deuren	hebben	
gezeten. Hierop sloot een vensteropening aan die iets smaller is dan de overige, 
gereconstrueerde	vensteropeningen	uit	de	tijd	van	de	Glasfabriek.	
Het	vermoeden	bestaat	dat	de	gevel	uiterst	links	in	de	oorspronkelijke	toestand	
een	aanbouw	heeft	gehad.	Het	is	namelijk	de	enige	plek	waar	het	souterrain	geen	
vensteropening	heeft.	Mogelijk	bevond	zich	hier	een	trap.	Het	niveauverschil	tussen	
de	binnenplaats	en	de	werkvloer	van	de	glasoven	was	immers	aanzienlijk.	

- De achtergevel
De	huidige	achtergevel	van	het	pand	heeft	zeer	waarschijnlijk	in	eerste	instantie	
als	linker	zijgevel	van	de	glasblazerij	gefungeerd.	De	gevel	had	een	toegang	tot	het	
souterrain	met	rechts	daarvan	een	souterrainvenster	en	mogelijk	drie	vensters	op	de	
begane grond.  

Afbeelding: reconstructie linker zijgevel.

Afbeelding: reconstructie achtergevel.
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5   Het souterrain4

Het half verdiepte souterrain van het pand beslaat het gehele grondplan. Een lange 
gang	doorsnijdt	het	complex	en	wordt	twee	keer	gekruist	door	iets	smallere	dwars-
gangen.	Aan	weerszijden	van	de	lange	gang	grenzen	zeven	ruimten	die	per	twee,	per	
drie	en	per	twee	met	elkaar	zijn	verbonden.	Per	cluster	van	ruimten	is	er	slechts	één	
oorspronkelijke	verbinding	met	de	gang,	een	doorgang	onder	een	gemetselde	boog	
en met sponningen voor inmiddels verdwenen, de aangrenzende ruimte indraaiende 
deuren.	De	ruimten	die	oorspronkelijk	niet	vanuit	het	gangenstelsel	toegankelijk	
waren,	zijn	later,	door	middel	van	doorbraken	onder	een	stalen	latei,	toegankelijk	
gemaakt vanuit de kruisende gangen. Zowel de gangen als de ruimten hebben 
tongewelven.	Waar	de	gangen	kruisen,	zijn	de	hoeken	afgeschuind.	Hierdoor	ont-
staan	achtzijdige	ruimten	die	met	zeer	flauwe	koepels	zijn	overwelfd.	Het	muurwerk	
van	de	afgeschuinde	delen	is	met	circa	één	meter	aanzienlijk	dikker	dan	de	overige	
binnenmuren	die	anderhalfsteens	zijn.	Het	vermoeden	bestaat	dat	deze	muren	het	
fundament	zijn	van	de	in	1854	verwijderde	glasovens.	Het	is	waarschijnlijk	ook	daar-
om	dat	de	kruin	van	het	gewelf	hier	aanzienlijk	lager	is	gelegen	dan	in	de	aan	de	
gang	grenzende	ruimten	en	er	ter	plaatse	in	de	gangen	bijna	tachtig	centimeter	diepe	
rondbogen	zijn	toegepast.						

Dat	het	souterraincomplex	oorspronkelijk	voor	opslag	heeft	gediend,	kan	met	stellig-
heid worden gemeld. Wat er precies in de verschillende ruimten werd opgeslagen 
is	niet	duidelijk.	Het	kan	zijn	dat	er	kolen,	de	brandstof	voor	de	glasovens,	werden	
opgeslagen,	al	is	het	waarschijnlijker	dat	de	kolen,	die	vermoedelijk	via	de	Zuid-
Willemsvaart werden aangevoerd, op het terrein werden gestort. Wellicht werd in het 
souterrain	een	deel	van	de	eindfabrikaten	van	de	fabriek	opgeslagen.	Verwonderlijk	
is	dat	niet	alle	ruimten	afzonderlijk	vanuit	de	gangen	toegankelijk	waren.	Dit	zou	de	
opslagcapaciteit	van	het	souterrain	immers	vergroten.	Belangrijk	gegeven	is	dat	het	

4	 	Bij	deze	rapportage	hoort	een	calque	waarin	de	bouwsporen	in	het	souterrain	zijn	ingetekend.

Afbeelding S00: Plattegrond van het souterrain met daarin codes die verwijzen naar de afbeeldingen in deze rapportage.

4
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Afbeelding S01: Aanzicht B-B op de documentatie-
tekening. Onder het doorbroken fundament van de 
voorgevel. Links de duimblokken van de oorspronkelijke 
toegangsdeuren van het souterrain. Het verdiepte 
muurwerk tussen de penanten diende om ruimte te 
bieden aan de naar binnen draaiende deuren. In het 
metselwerk is duidelijk de overgang te zien tussen het 
metselwerk met 10L=68 (rechts) en 10L=57.

Afbeelding S02: De eerste ruimte links van de gang. 
Duidelijk zichtbaar de versnijdingen van de funda-
menten en de dichtgezette opening van een 
verdwenen rondboogvenster. In doorsnede de 
aangetroffen funderingsstrook.  
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souterrain aan alle kanten ontsloten is geweest. De lange gang gaat van deuropening 
tot	deuropening,	zoals	oorspronkelijk	ook	de	smallere	dwarsgangen	aan	weerszijden	
een	ontsluiting	hebben	gehad.	Slechts	één	van	deze	ontsluitingen,	in	de	zuidgevel	
van	het	pand,	bestaat	nog,	de	overige	zijn,	vermoedelijk	tijdens	de	verbouwing	van	de	
glasfabriek tot Bank van Leening dichtgezet.   
Naast	deuropeningen	zijn	er	ook	vensteropeningen	in	de	gevels	aanwezig.	In	de	zuid-	
en	noordgevel	is	per	ruimte	één	rondboogvenster	aanwezig,	op	een	enkele	plek	nog	
met	een	houten	venster.	De	diefijzers	dateren	zeer	waarschijnlijk	uit	1854.	In	de	
noordzijde	zijn	alle	vensteropeningen	dichtgezet.	Vreemd	genoeg	ontbreekt	een	
vensteropening	in	de	achterste	ruimte.	Dit	is	eigenlijk	alleen	te	verklaren	door	de	
positie	van	de	oorspronkelijke	toegang	tot	de	glasblazerij.	Een	bordestrap	ter	ontslui-
ting van de begane grond, maakte de toepassing van een venster in het souterrain 
waarschijnlijk	onmogelijk.	Vermoedelijk	heeft	de	achterste	ruimte	een	vensteropening	
in de achtergevel van het pand gehad. De tegenwoordige dubbele vensteropening is 
een	latere	schepping.	Waarschijnlijk	is	hier	een	oorspronkelijke	opening	vergroot.	
Tegenwoordig is er geen verbinding tussen het souterrain en de begane grond.

Afbeelding S03: In alle vertrekken is er een ver-
schil aan te wijzen tussen het opgaande metsel-
werk van de binnenmuren (10L=68) en het op-
gaande werk van de gevels (10L=57). Ook is er 
een verschil aan te wijzen tussen het opgaande 
metselwerk en de gewelven, die pas na het uit-
zetten van het opgaande werk werden gemetseld. 
Uiterst rechts op de foto is goed te zien dat de 
segmentbogen boven de deuropeningen tussen 
de kelderruimten gelijktijdig zijn gemetseld met het 
opgaande werk, en dat daarna pas de gewelven 
tot stand zijn gebracht.

Afbeelding S04: De eerste ruimte rechts van de 
gang met de speciebaarden van het vernieuwde 
gewelf. Links op de foto een deel van het 
aangetroffen fundament.
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Afbeelding S05: De eerste 
ruimte rechts van de gang. 
De ongewone versnijding in 
de fundering van deze gevel 
houdt mogelijk verband met 
de functie van keermuur 
van de Binnen Dieze, die 
oorspronkelijk langs de 
rechter zijgevel van het 
gebouw ging.

Afbeelding S06: Een blik 
vanuit de eerste ruimte rechts 
van de gang. 

Afbeelding S07: Ook hier de overgang tussen de 
twee soorten metselwerk. De gewelven staan niet in 
verband met het metselwerk van de gevels.
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Wellicht	was	er	oorspronkelijk	evenmin	sprake	van	een	ontsluiting	van	het	souterrain	
vanaf	de	begane	grond.	In	de	tijd	dat	het	gebouw	als	Bank	van	Leening	heeft	gefunc-
tioneerd	is	er	mogelijk	wel	een	trap	geweest.	Deze	zou	dan	in	de	eerste	ruimte	rechts	
van	de	lange	gang	moeten	zijn	gepositioneerd.	Het	keldergewelf	is	hier	namelijk	
vernieuwd. Dit laatste is vast te stellen op basis van de afwerking van het metselwerk
van	het	gewelf.	Alle	gewelven	van	het	souterrain	zijn	netjes	gevoegd,	met	uitzondering	
van	het	genoemde	gewelf,	waar	louter	speciebaarden	te	zien	zijn.	

In	het	souterrein	zijn	verschillende	soorten	metselwerk	te	onderscheiden.	Het	muur-
werk van de gevels is gemetseld met bakstenen waarvan tien lagen 68 centimeter 
(22/24x11x5,5/6)	meten.	Het	binnenwerk	is	uitgevoerd	met	aanzienlijk	kleinere	bak-
steen,	tien	lagen	meten	57	centimeter	(22x5x10,5/11,5).	Op	basis	van	de	gelijkenis	
in	mortel	en	de	wijze	waarop	de	verschillende	soorten	metselwerk	op	elkaar	aan-
sluiten,	is	met	zekerheid	te	stellen	dat	hier	sprake	is	van	één	fase:	de	bouw	van	de	

glasblazerij.	Er	is	ook	metselwerk	uit	1931	
te vinden. De muur van de bordestrap 
stamt	uit	dat	jaar.	Aan	de	binnenzijde	
van	de	bordesmuur	zijn	twee	penanten	
met duimblokken voor verdwenen 
toegangsdeuren	aangetroffen.	Dit	zijn	de	
restanten van de muur van de bordestrap 
uit 1854. 

Afbeelding S08: Ook hier is te 
zien dat de ontlastingsbogen 
van de deuropeningen zijn 
gemetseld voordat de gewel-
ven werden aangebracht. 

Afbeelding S09: Oorspronkelijk een brede toegang 
tot het souterrain vanaf het binnenterrein van de 
glasfabriek. Vermoedelijk in 1854 dichtgezet met 
uitsparing van een deur. In het metselwerk is een 
restant te zien van een bakstenen trap.
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Door	het	uitdiepen	van	het	souterrain,	zijn	delen	van	de	fundering	van	het	gebouw	in	
het zicht gekomen. Vast is komen te staan dat de fundamenten van de binnenmuren 
één	keer	versnijden,	de	fundamenten	van	de	gevels	ten	minste	twee	keer.	Bijzonder	is	
de	wijze	van	metselen	in	de	eerste	twee	traveeën	van	de	zuidgevel.	Hier	is	een	soort	
zaagtand aangebracht. 
In	de	voorste	ruimten	van	het	souterrain	zijn	niet	nader	te	duiden	fundamenten	
aangetroffen. Tien baksteenlagen meten 52 centimeter. Het fundament loopt van de 
noordgevel tot aan de zuidgevel.  

Afbeelding S10: Oorspronkelijk een brede 
toegang tot het souterrain, vanaf het 
binnenterrein van de glasfabriek (zie de rollaag 
net boven het donkere metselwerk dat tevens het 
oorspronkelijke vloerniveau markeert), in 1854 
dichtgezet. 

Afbeelding S11: Een volledig dichtgezette venster-
opening, later doorbroken door een toegevoegde 
deuropening. De deuropening is aangebracht om 
een verbinding tot stand te brengen tussen het 
souterrain en het pand dat tegen de noordgevel 
is gezet. Opvallend is de wijze van dichtzetten 
van de vensteropening, afwijkend met de situatie 
zichtbaar op bijvoorbeeld afbeelding S02. 
Vermoedelijk is de opening op deze foto eerder 
dichtgezet, wellicht al ten tijde van de glasfabriek.
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Afbeelding S12: De laatste ruimte links van de 
gang, daar waar een dichtgezette venster-
opening ontbreekt.

Afbeelding S13: Aan het einde van de gang een 
recent dichtgezette toegang tot het souterrain. 
Net als bij de voorgevel is hier ruimte uitge-
spaard voor twee naar binnen draaiende 
deuren.

Afbeelding S14: Een dichtzetting van een sleuf 
onder één van de vensteropeningen in de 
zuidelijke zijgevel. De functie van de sleuf was 
niet vast te stellen. 

Afbeelding S15: Dichtzetting van een toegang 
tot het souterrain in de zuidelijke zijgevel. 
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Afbeelding S16: Een oorspronkelijke venster-
opening met een negentiende-eeuws venster.

Afbeelding S17: Het negentiende-eeuwse venster 
na verwijdering.

Afbeelding S18: Vier soorten metselwerk in het souterrain, weergegeven op een bouwtekening uit het bouwdossier. 
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6  De begane grond

De	tegenwoordig	ongedeelde	begane	grond	van	het	pand	geeft	weinig,	vrijwel	niets,	
prijs	van	de	situatie	zoals	deze	was	ten	tijde	van	de	glasfabriek.	Belangrijke	dragers	
van bouwsporen, de vloer van de begane grond en de zoldervloer, bieden geen 
uitkomst.	De	vloer	van	de	begane	grond	is	een	betonvloer	uit	de	jaren	vijftig	van	de	
twintigste	eeuw,	waarop	geen	negentiende-eeuwse	sporen	zijn	aangetroffen.	Voor	
de	zoldervloer	geldt,	dat	deze	pas	zal	zijn	aangebracht	nadat	de	glasfabriek	ter	ziele	
ging.	Ook	in	de	kapconstructie	zijn,	zoals	in	het	volgende	hoofdstuk	zal	blijken,	geen	
relevante bouwsporen aangetroffen die meer kunnen vertellen over het gebruik van 
het gebouw tussen 1842 en 1854. De enige nog bestaande dragers van bouwsporen 
zijn	de	zijgevels.	Helaas	bleken	de	gevels	aan	de	binnenzijde	alle	afgewerkt	te	zijn	
met	een	zeer	harde,	moeilijk	te	verwijderen,	cementlaag.	Grootschalige	verwijdering	
van	deze	laag	was	geen	optie.	Het	plaatselijk	verwijderen	van	de	afwerking	op	basis	
van	afwijkingen	in	het	geluid	bij	het	kloppen	met	een	hamer	leverden	weinig	op.	Er	
kon	enkel	worden	vastgesteld	dat	er	doorgangen	zijn	geweest	naar	een	tegen	de	
linker	zijgevel	gebouwd	pand,	dat	oorspronkelijk	een	magazijn	zal	zijn	geweest,	en	in	
1854 werd verbouwd tot directeurswoning.  

Op basis van historische gegevens is vast komen te staan dat de begane grond van 
het	gebouw	bij	het	faillissement	van	de	glasfabriek	geen	ongedeelde	ruimte	was.	Er	
is	in	de	bestekken	uit	1854	namelijk	sprake	van	het	verplaatsen	van	binnenmuren.	
Met verplaatsen werd het slopen van bestaande en het metselen van nieuwe muren 
bedoeld.	Het	lijkt	onwaarschijnlijk	dat	er	sprake	zal	zijn	geweest	van	een	omvangrijke	
indeling van het interieur, daarvoor zullen de glasovens teveel plaats ingenomen 
hebben.	Wellicht	moet	eerder	gedacht	worden	aan	een	tochtportaal	of	iets	dergelijks.
 

Afbeelding BG01: De begane 
grond gezien in de richting 
van de achtergevel, ten tijde 
van het verwijderen van 
de dakpannen. Alleen het 
voorste deel van het pand 
heeft een stucplafond. 
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Afbeelding BG02: Herge-
bruikt materiaal in het eerste 
balkvak van de zoldervloer. 
Tegen de zijgevel nog een 
raveling ten behoeve van 
een verdwenen rookkanaal. 

Afbeelding BG03: De kleine aanbouw tegen 
de linker zijgevel, een voormalig toilet.

Afbeelding BG04: Overzicht 
van het pand na het verwij-
deren van de kap en de 
zoldervloer. 
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Afbeelding BG05: De begane 
grond in de richting van de 
achtergevel.

Afbeelding BG06: De begane 
grond in de richting van de 
voorgevel. In de voorgevel 
tekenen de vernieuwingen 
zich goed af door het 
kleurverschil in baksteen. 
Zo is goed te zien dat het 
roosvenster een toevoeging 
is, en ook dat de geveltop 
een vernieuwing of een 
toevoeging is.

Afbeelding BG07: Twee van de 
gietijzeren ramen uit 1854. 
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Afbeelding BG08: Een voorbeeld van een negentiende-eeuwse glasoven, in feite twee stuks die één 
rookkanaal delen.

Afbeelding BG09: Reconstructie van de begane grond met gereconstrueerde vensters in de gevels en twee glasovens, 
in plattegrond overgenomen uit beschikbare literatuur.  
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7  De zolder5

De	ongedeelde	zolder	van	het	gebouw	is	waarschijnlijk	tot	stand	gekomen	tijdens	de	
verbouwing van glasfabriek tot Bank van Leening. Zolders komen in het midden van 
de	negentiende	eeuw	vrijwel	niet	voor	in	(glas)fabrieken.	Daarnaast	wordt	in	bronnen	
over de glasfabriek melding gemaakt van een lichtstraat op het dak, wat in combinatie 
met	een	zoldervoer	ongebruikelijk	is.	De	zolder	zonder	borstwering	is	toegankelijk	
door middel van een houten luik in het tweede balkvak, iets links van de lengteas van 
het	gebouw.	De	topgevels	aan	de	voor-	en	achterzijde	verjongen	beide	twee	maal.	De	
eerste	verjonging	is	oorspronkelijk.	Dit	is	vast	te	stellen	op	basis	van	het	metselwerk.	
De	tweede	verjonging	bevindt	zich	vlak	onder	de	nok.	De	toppen	van	de	gevels	
zijn	met	afwijkende	bakstenen	gemetseld.	Het	is	niet	met	zekerheid	vast	te	stellen	
of	het	hier	gaat	om	een	herstelling	of	dat	het	zadeldak	oorspronkelijk	wolfeinden	
heeft	gehad.	Het	laatste	lijkt	waarschijnlijk.	Het	rondvenster	in	de	voorgevel	is	niet	
oorspronkelijk.	Dit	is	te	zien	aan	de	bakstenen	waarmee	dagkanten	zijn	gemaakt,	
die	afwijken	van	het	metselwerk	van	de	rest	van	de	gevel.	Ook	het	aanbrengen	van	
dit venster duidt er op dat de zoldervloer een latere toevoeging is. De vensters in de 
topgevels werden nodig op het moment dat de zoldervloer werd gerealiseerd. Het 
venster	in	de	top	van	de	achtergevel	wijst	in	dezelfde	richting.	Dit	venster	vertoont	
grote	overeenkomsten	met	de	vensters	die	bij	de	verbouwing	tot	Bank	van	Leening	
zijn	aangebracht	op	de	begane	grond.	Ook	bij	dit	venster	zijn	de	dagkanten	ingehakt.	

De kapconstructie bestaat uit vier houten hangspanten, samengesteld met hout dat 
afkomstig	is	van	een	Zuid	Duitse	zilverspar.	Hangspanten	werden	veel	toegepast	bij	
negentiende-eeuwse fabrieksgebouwen omdat, vanwege het ontbreken van horizon-
tale	spatkrachten,	grote	overspanningen	mogelijk	werden	zonder	dat	er	hele	dikke	
muren	nodig	waren.	Wel	zijn	hierdoor	zware	trekbalken	vereist.	De	spantbenen	zijn	
op deze trekbalken (eveneens zilverspar) geplaatst. Afschuiving van de spantbenen 
wordt voorkomen door middel van een tussenbalk welke met korbeels wordt gestabi-
liseerd	en	die	halfhouts	verbonden	is	met	de	verticale	stijl	die	de	nokgording	draagt.	
De	spantbenen	zijn	boven	de	tussenbalk	nog	een	keer	afgeschoord	op	deze	stijl.	
Oorspronkelijk	had	de	kapconstructie	aan	beide	zijden	twee	gordingen,	tegen	af-
schuiving voorzien van klossen en windverbanden. De bovenste gordingen werden 
daarnaast ook op de tussenbalk van de spanten afgeschoord.  

5	 	Bij	deze	rapportage	hoort	een	calque	met	daarop	een	documentatietekening	van	het	tweede	kapspant.

Afbeelding z01: De zolder 
gezien vanaf het tweede 
spant in de richting van de 
voorgevel. Boven in de foto 
een raveling ten behoeve 
van een verdwenen rook-
kanaal. Op de achtergrond 
een nog bestaand 
rookkanaal. 

3
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In	een	later	stadium,	mogelijk	bij	de	verbouwing	tot	Bank	van	Leening,	zijn	aan	
iedere	zijde	twee	hulpgordingen	(7x20)	aangebracht	die	in	afmeting	afwijken	van	
de	oorspronkelijke	gordingen	(15x15).	Ook	de	bovenste	van	deze	gordingen	werd	
afgeschoord	op	de	tussenbalk.	De	schoor	is	hier	niet	met	gesmede	spijkers,	maar	met	
draadnagels aan de tussenbalk geslagen. De onderste gording is afgeschoord op de 
zoldervloer,	waardoor	op	de	vloer	sloffen	noodzakelijk	werden.		
De	voornaamste	verbindingen	zijn	alle	gepend	en	met	toognagels	gezekerd,	een	
traditionele	constructiewijze.	De	belangrijkste	uitzondering	is	de	verbinding	van	de	
trekbalk	met	de	verticale	nokstijl.	De	trekbalk	is	als	het	ware	opgehangen	aan	de	stijl	
– hieraan dankt dit type spant haar naam: hangwerk – door toepassing van geboute 
ankers. 
Alle	belangrijke	onderdelen	van	de	spanten:	de	stijl,	de	spantbenen,	de	korbeels,	de	
tussenbalk	en	de	schoren	tussen	spantbeen	en	stijl,	zijn	aan	de	achterzijde	voorzien	
van gezaagde telmerken die van voorgevel naar achtergevel een reeks van I tot en 
met IIII vormen.  

De	kapconstructie,	die	oorspronkelijke	vanaf	de	begane	grond	in	het	zicht	zal	zijn	
geweest,	geeft	weinig	prijs	van	de	oorspronkelijke	indeling	van	de	fabriek.	Tussen	
de	voorgevel	en	het	eerste	spant	is	het	noordelijke	dakvlak	afgewerkt	met	stuc	op	
riet. Hier is in de tweede helft van de negentiende eeuw een vertrek afgescheiden 
geweest.	Aan	de	zuidzijde	is	een	getimmerde	rookvang	van	bescheiden	afmetingen	
bewaard. Deze dateert uit de periode na de glasfabriek.
 
Tussen het eerste en het tweede kapspant is ter hoogte van de bovenste gordingen 
een raveelconstructie aangebracht ten behoeve van een inmiddels verdwenen rook-
kanaal. De positie van dit kanaal is ook te herleiden op basis van een onderbreking 
in	de	nokgording.	Ook	dit	kanaal	dateert	vermoedelijk	uit	de	tweede	helft	van	de	
negentiende eeuw. 

Afbeelding z02: Een deel van 
de kapconstructie. Hier het 
derde spant van de achter-
zijde gezien. De gordingen 
die zijn afgeschoord op het 
spantbeen zijn oorspron-
kelijk, de overige zijn later 
toegevoegd. Ook de schoren 
tussen de gordingen en de 
tussenbalk zijn toevoegin-
gen. 
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Van	de	achterste	moerbalk	van	het	gebouw	zijn	twee	monsters	genomen	ten	behoeve	
van een dendrochronologisch onderzoek.6	Slechts	één	monster	leidde	uiteindelijk	
tot een datering, een globale omdat het spinthout ontbrak. Het monster telde 171 
jaarringen.	De	laatste	ring	was	te	dateren	in	1813.	Het	hout	is	dus	gekapt	ná	1813.		

6	 	Zie	bijlage

Afbeelding z03: Een takel-
constructie boven het huidige 
luik in de zoldervloer. 

Afbeelding z04: Het telmerk 
II op de tussenbalk van 
het tweede spant, van de 
voorgevel geteld. 
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Afbeelding z05: Een vermoedelijk nog 
negentiende-eeuws rookkanaal direct achter 
de voorgevel. Stookplaatsen en rookkanalen 
zijn niet weergegeven op de bouwtekeningen 
uit 1930.

Afbeelding z06: Een deel van de kap was 
afgewerkt met stuc op riet. 

Afbeelding z07: Het in 1854 
toegevoegde, gietijzeren 
roosvenster in de top van de 
voorgevel.  
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Afbeelding z08: De kapcon-
structie vlak voor de sloop in 
2007.

Afbeelding z09: Schets naar 
de documentatietekening van 
het tweede kapspant.

Afbeelding z10: Schets-
matige reconstructietekening 
van het tweede kapspant.  
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Bijlagen
- Afbeelding: Rekening uit 1854
-	Afbeelding:	Werkomschrijving	uit	1930
-	Afbeelding:	Werkomschrijving	uit	1954
- Afbeelding: Resultaten dendrochronologisch onderzoek
- Afbeelding: Ten behoeve van de beeldvorming een vroeg   
	 	 					negentiende-eeuwse	beschrijving	van	een	glasblazerij.
- Afbeelding: Voorgevel	in	de	jaren	negentig	van	de	twintigste	eeuw		 	
      (Dia-archief BAM).
- Afbeelding: Achtergevel	in	de	jaren	negentig	van	de	twintigste	eeuw			
      (Dia-archief BAM).
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Rekening uit 1854 (1:4).
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Rekening uit 1854 (2:4).



BAAC bv                   bouwhistorische documentatie                   ‘s-Hertogenbosch, Schilderstraat 33

57

Rekening uit 1854 (3:4).
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Rekening uit 1854 (4:4).
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Werkomschrijving uit 1930 (1:2).
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Werkomschrijving uit 1930 (2:2).
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Werkomschrijving uit 1954 (1:2).
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Werkomschrijving uit 1930 (2:2).
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© BAAC bv Deventer 2008 

’s-Hertogenbosch, Schilderstraat 33                        5.4-SC33-D1

5.4-SC33-D2  gegevens 
BAAC-code : 1DB0454 
context : 4e moerbalk van linkerzijmuur 
houtsoort : zilverspar (Abies alba, Mill). 
totaal aantal ringen : 171 
aantal spintringen : n.v.t 
aantal ringen tot kern : 0 (kern aanwezig) 
datering laatste ring : 1813 
geschatte kapdatum : na 1813 
   
referentiecurve : NLABAL01 (van Daalen, n.p.) 
t-waarde (tho) : 8,14 
GLK : 69,8
overschrijdingskans (P) : 0,0001
herkomst : Zuid Duitsland 
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1633 1653 1673 1693 1713 1733 1753 1773 1793 1813 1

1DB0454M

Visuele weergave van 1DB0454 met NLABAL01. 

Resultaten dendrochronologisch onderzoek (1:2).



BAAC bv                   bouwhistorische documentatie                   ‘s-Hertogenbosch, Schilderstraat 33

64

© BAAC bv Deventer 2008 

’s-Hertogenbosch, Schilderstraat 33                        5.4-SC33-D2

5.4-SC33-D2  gegevens 
BAAC-code : 1DB0453 
context : sleutelstuk van 4e moerbalk van linkerzijmuur 
houtsoort : zilverspar (Abies alba, Mill). 
totaal aantal ringen : 80 
aantal spintringen : n.v.t 
aantal ringen tot kern : 0 (kern aanwezig) 
datering laatste ring : - 
geschatte kapdatum : -
   
referentiecurve : - 
t-waarde (tho) : - 
GLK : -
overschrijdingskans (P) : -
herkomst : -
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-120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

1DB0543M

Visuele weergave van 1DB0453. 

Resultaten dendrochronologisch onderzoek (1:2).
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Vroeg negentiende-eeuwse beschrijving van een galsblazerijg (1:2).
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Vroeg negentiende-eeuwse beschrijving van een galsblazerijg (2:2).
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Voorgevel in de jaren negentig van de twintigste eeuw (Dia-archief BAM).

Achtergevel in de jaren negentig van de twintigste eeuw (Dia-archief BAM).
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