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inleiding 
Het complex Grote Kerkstraat 27-29 is gelegen tegenover de St. Martinuskerk in 
het historische centrum van Venlo. Aan de Grote Kerkstraat heeft het complex een 
brede, vroegnegentiende-eeuwse lijstgevel, aan de achterzijde is het beeld veel 
meer divers. Het grote achterterrein is in de loop van de twintigste eeuw geheel 
dichtgebouwd met utilitaire gebouwen (veelal laagbouw), die recentelijk weer zijn 
afgebroken. De historische kern aan de straatzijde, een rijksmonument, is blijven 
staan om herontwikkeld te worden. 
 
In verband met deze herontwikkeling is Buro4 Bouwhistorie door de gemeente 
Venlo gevraagd een bouwhistorische verkenning uit te voeren naar de resterende 
delen van het complex, met name gericht op de historische kapconstructies boven 
de straatvleugel. Een eerder bouwhistorisch onderzoek door Monumenten Advies 
Bureau uit Nijmegen uit 2000 richtte zich op de ontwikkeling van het gehele 
complex, met alle toen nog bestaande achterbouwen. Voor de ontwikkeling van 
deze inmiddels verdwenen bouwvolumes wordt derhalve naar dat rapport 
verwezen. 
Tijdens het onderzoek is het resterende bouwvolume bezocht en gefotografeerd en 
heeft er beperkt archief- en literatuuronderzoek plaatsgevonden, gericht op de 
globale kadastrale ontwikkeling en de gebruiksgeschiedenis.  
 
Tijdens het onderzoek stonden de volgende onderzoeksvragen centraal: 
− Hoe heeft dit deel van het complex zich globaal in de loop van de tijd 

ontwikkeld? 
− Welke globale wijzigingen en aanpassingen hebben in de loop van de tijd 

plaatsgevonden? 
− Wat zijn de effecten van deze wijzigingen en aanpassingen geweest voor de 

gaafheid, herkenbaarheid en de bouwhistorische waarde van het gebouw? 
− Wat is de bouwhistorische waarde van de afzonderlijke onderdelen en 

bouwvolumes van het complex? 
 
Het rapport is opgebouwd uit een historische schets, een beschrijving, synthese 
van de bouwgeschiedenis en een monumentale waardering van de verschillende 
gebouwdelen. 
 
In het rapport is gebruik gemaakt van opmetingstekeningen van de 
kapconstructies, vervaardigd door bureau Van Aaken uit Kevelaer. 
 
 

Redengevende omschrijving rijksmonument 
Het pand Grote Kerkstraat 27 is sinds 1971 beschermd als Rijksmonument, 
ingevolge de Monumentenwet uit 1988 onder objectnummer 37157. De 
redengevende omschrijving luidt: 
“Huis met brede lijstgevel en een schilddak. Elipsboogvensters en elipsbogige 
ingangsomramingen van hardsteen, gedateerd 1820 (een tweede 
ingangsomlijsting rechts gedateerd 1962). Dakkapellen.” 
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1  de kadastrale minuutkaart uit ca. 1840 met het perceel van het weeshuis rood omrand 
 

 
2  Grote Kerkstraat 31 en de Latijnse School omstreeks 1924 
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geschiedenis 
Kadastrale minuutkaart 
Op de eerste kadastrale kaart uit ca. 1840 is het complex aan de Grote Kerkstraat 
27-29 al een bouwkundige en kadastrale eenheid. Het perceel is breed en diep en 
loopt door tot halverwege het bouwblok, volgens de middeleeuwse verkaveling. 
Aan de straatzijde ligt een gebouwencomplex met een min of meer vierkant 
grondplan. Daarachter zijn aan de noordzijde twee grote, vrijstaande 
achterbouwen, één op rechthoekig grondplan en één op onregelmatig, L-vormig 
grondplan. Het perceel is volgens de Aanwijzende Tafel in het bezit van de R.K. 
Godshuizen te Venlo en in gebruik als ‘wezenhuis’. Ten noorden van het perceel is 
een smal perceel met een smal, diep bouwvolume, in het bezit van de R.K. kerk en 
in gebruik als kosterswoning. Ten noorden daarvan zijn twee percelen die samen 
de Latijnse School vormen. 
 
Het oude weeshuis in Grote Kerkstraat 27-29 en niet in nr.31! 
De eerste vermelding van een weeshuis aan de Grote Kerkstraat dateert uit 1577 
als de echtelieden Johan de Verwer en Anna Ingenhuis hun bezittingen aan de 
Venlose wezen overmaken en er naast de stadsschool (de Latijnse School) een 
weeshuis gevestigd wordt.1  
Tot nu toe nam men aan dat dit het pand direct naast de school was, nr.31, dat in 
1925 herbouwd is door Johannes Kayser. Een foto van vóór de herbouw (afb.2) 
laat zien dat het om een terugliggend breed pand ging (in de rooilijn van de 
naastgelegen school) met een zadeldak met een wolfseinde aan de straatzijde. De 
middeleeuwse voorgevel van het pand was in de negentiende eeuw aangepast en 
er waren meerdere vensters op de begane grond en twee vensters op de 
verdieping. Boven de negentiende-eeuwse vensteropeningen op de begane grond 
zijn in het metselwerk de ontlastingsbogen van oudere, hoge vensters zichtbaar. 
Van het pand resteren momenteel nog de laatmiddeleeuwse kelders. Dit zijn twee 
diepe, naast elkaar gelegen kelders, die - samen met de breedte van het pand – 
erop duiden dat het pand tot de herbouw in 1925 een middeleeuws dubbelpand 
moet zijn geweest. Na vergelijking met de kadastrale minuutkaart wordt duidelijk 
dat het pand ook in 1843 nog in twee eigendommen was gesplitst: het linker deel 
was in gebruik als kosterswoning, het rechter deel hoorde bij de Latijnse school en 
was mogelijk de onderwijzerswoning. Volgens Uyttenbroek werden de school en 
de kosterswoning in 1865 verkocht aan het naastgelegen weeshuis.2  
Het voorgaande duidt erop dat niet het dubbelpand nr.31 gezien moet worden als 
weeshuis vóór 1820, maar het bouwvolume ten zuiden daarvan, het complex 
Grote Kerkstraat 27-29. Dit wordt bevestigd door het Franse kadaster dat dit 
complex al in 1811 aanduidt als ‘hospice des orphelins catholique’: het katholieke 
wezenhuis.3  
 
Het weeshuis na de Franse tijd 
In de Franse tijd, omstreeks 1814, werd de armenzorg in Venlo gecentraliseerd. 
De individuele gasthuizen werden samengevoegd in één instantie, de R.K. 
Burgerlijke Godshuizen. Op dat moment werd het weeshuis onder één beheer 
gebracht met het St. Jacobsgasthuis, dat zich ontfermde over bejaarden. Deze 

 
 
1 Hermans, 1999, p.101, noot 461 
2 Uyttenbroek, 1914, p.49 
3 Hermans, 1999, p.101, noot 460. Het Franse kadaster vermeldt eveneens dat het gebouw ‘en ruines’ was, 
dus in slechte bouwkundige staat. Ook dit verklaart een verbouwing / renovatie omstreeks 1820. 
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3  het weeshuiscomplex omstreeks 1930, vóór de bouw van de nieuwe kapel, de rode    
    pijl wijst naar de oude kapel uit 1876. 
 
 
 

 
4   de voorgevel van het weeshuis omstreeks 1910 
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oude mannen en vrouwen werden overgebracht naar het weeshuis, dat hiervoor 
uitgebreid moest worden. Tot nu toe werd er vanuit gegaan dat hiervoor het 
gehele complex Grote Kerkstraat 27-29 nieuw gebouwd werd omstreeks 1820. 
Deze aanname berust op een bestek uit 1820 voor het weeshuis. Leest men dit 
bestek echter in detail, dan blijkt dat het eerste deel over diverse verbouwingen 
gaat (met name het plaatsen van nieuwe - geheel eiken! - ramen en deuren en het 
inrichten van vertrekken) en het tweede deel over de sloop en herbouw van een 
pand, dat tot dan toe bewoond zou zijn door een zekere Daniëls. De benodigde 
materialen die in het bestek voor de herbouw genoemd worden (o.a. 40m 
muurplaat en 2000 dakpannen) zijn echter niet voldoende voor een geheel 
complex zoals Grote Kerkstraat 27-29, maar slechts voor een bouwvolume ter 
grootte van een normaal woonhuis. Daarnaast blijkt uit het bouwhistorische 
onderzoek (zie volgende hoofdstukken), dat in het huidige bouwvolume nog een 
grote hoeveelheid middeleeuwse bouwmassa aanwezig is en het complex dus 
eenvoudigweg niet geheel herbouwd kan zijn. Uit het bouwhistorische onderzoek 
komt eveneens naar voren dat het meest noordelijke deel van het complex als 
laatste is toegevoegd en qua dakconstructie uit de vroege negentiende eeuw stamt. 
Hieruit concluderen wij daarom dat het bestek gaat over het opknappen van de 
(reeds bestaande) voorgevel van het weeshuis, met mogelijke aanpassingen aan 
de achtergevel, en de toevoeging van een reeds bestaand pand aan het complex en 
gedeeltelijke herbouw van dit pand. Deze toevoeging is ook goed in de voorgevel 
zichtbaar: naast de eerste gevelas vanaf het noorden is een duidelijke verticale 
bouwnaad in de voorgevel zichtbaar. Links van de naad is een verticale rij 
klezoren zichtbaar, die er op duiden dat er op die plek ooit een hoekverband 
aanwezig was en de voorgevel van het pand daar dus ooit ophield.  
 
Het complex Grote Kerkstraat 27-29 functioneerde vanaf 1820 als weeshuis en 
bejaardenhuis. In 1853 werd de zorg overgenomen door de Zusters van de Liefde 
uit Tilburg. Vier jaar later, in 1857, werd de particuliere stichting R.K. Burgerlijke 
Godshuizen overgenomen door de gemeente. In 1865 werden, zoals eerder 
vermeld, de stadsschool en de kosterswoning aangekocht en bij het weeshuis 
gevoegd. Aan de achterzijde van Grote Kerkstraat 27-29 vonden diverse 
bijbouwen plaats. 
In het begin van de twintigste eeuw waren er diverse plannen voor uitbreiding van 
het complex, maar deze werden niet uitgevoerd als gevolg van de Eerste 
Wereldoorlog. In 1922 kreeg architect Johannes Kayser de opdracht om een 
nieuwe vleugel aan de Kleine Kerkstraat te ontwerpen, de oude gevel van de 
Latijnse school te restaureren en de voormalige kosterswoning te herbouwen. De 
werkzaamheden waren in 1925 klaar. In 1935 werd een nieuwe kapel aan de 
achterzijde bijgebouwd, wederom naar ontwerp van Kayser. De oude kapel lag in 
een – inmiddels verdwenen – lange vleugel aan noordzijde van het achterterrein. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte het complex beschadigd en na de oorlog 
vond beperkt herstel plaats. Door verandering in sociale wetgeving en terugloop 
in het aantal zusters werd het gecombineerde weeshuis en bejaardentehuis 
opgeheven. De laatste bejaarden verlieten het complex in 1960. 
Grote Kerkstraat 27-29 was vanaf die tijd in gebruik door de firma Wolters-Van 
Wylick, een drukkerij. Er vonden begin jaren zestig nog diverse (lage) aanbouwen 
plaats aan de achterzijde, totdat het gehele perceel bebouwd was. Sinds eind jaren 
negentig staat het complex leeg. De meeste achterbouwen zijn sindsdien gesloopt, 
alleen het bouwvolume aan de straatzijde en de kapel uit 1935 staan nog overeind. 
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5 de voorgevel 
 

6 de hoofdtoegang 

 
7  de toegang uit 1962 met links de bouwnaad 8 de jaartalsteen ‘1820’ boven de hoofdtoegang en      

    het 19e-eeuwse brandverzekeringsplaatje 
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beschrijving  
Hoofdopzet 
Het complex Grote Kerkstraat 27-29 bestaat momenteel grofweg uit twee 
gebouwdelen; een U-vormig bouwdeel aan de straatzijde en een kapel op vierkant 
grondplan daarachter. De gebouwdelen zullen apart besproken worden. Het U-
vormige bouwdeel is een organisch gegroeid geheel, bestaande uit 
laatmiddeleeuwse kernen. Er zijn hier vier bouwdelen, genoemd A, B, C en D, 
zoals afgebeeld op de plattegrond in afbeelding 23. 
 
Exterieur  
Voorgevel – De voorgevel aan de Grote Kerkstraat is een lijstgevel van acht 
gevelassen breed en twee bouwlagen hoog. Op de begane grond zijn zes vensters 
en twee deuren, op de verdieping zijn acht vensters. De gevelopeningen hebben 
gemetselde korfbogen aan de bovenzijde en hebben hardstenen onderdorpels. De 
vensters hebben vroegnegentiende-eeuwse, houten ramen met een vast bovendeel 
met acht ruiten en twee openslaande vleugels met ieder zes ruiten op de begane 
grond en acht ruiten op de verdieping. Op de begane grond zijn onder het eerste 
venster van links en het tweede venster van rechts keldertoegangen met een 
hardstenen omlijsting en een houten deur.  
In de derde gevelas van links is een toegangsdeur met een harstenen omlijsting en 
een hardstenen trapje dat toegang geeft tot de teruggelegen deur. In de sluitsteen 
van de omlijsting is het jaartal 1820 gegraveerd. De deur zelf dateert uit ca. 1920-
1930 en heeft twee hoge ruiten met decoratief smeedwerk ervoor. Boven de 
omlijsting van de deuropening is een negentiende-eeuws metalen 
brandverzekeringsschildje van ‘Vereeniging – Union’ (ca.1824) aangebracht. 
Links van de deur is een gietijzeren straatlantaarn aan de gevel bevestigd, rechts 
een uithangbord van de Firma Wolters - van Wylick. 
In de eerste gevelas vanaf de rechterkant is in de jaren zestig een tweede 
deuropening gemaakt, ter vervanging van een venster. Deze heeft een gepleisterde 
omlijsting gekregen, met daarin het jaartal 1962. De huidige deur met gedeeld 
boven- en zijlicht dateert van die tijd. 
In de gevel is een opvallende verticale bouwnaad tussen de eerste gevelas aan de 
rechterzijde en de rest van de gevel. Links van deze bouwnaad is een verticale rij 
klezoren in het metselwerk, afkomstig uit een hoekverband, die erop duidt dat de 
gevel ooit hier ophield. De rechter gevelas moet daarom later aan het geheel zijn 
toegevoegd, in overeenkomstige stijl.  
De gevel wordt afgesloten door een brede geprofileerde daklijst uit 1820. In het 
voorste dakvlak is boven de tweede en zevende gevelas vanaf links een dakkapel 
met een zadeldakje haaks op het hoofddak. 
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9  het herplaatste kledingluik met reliëf in de zijgevel 10 de middeleeuwse topgevel van bouwdeel A 

 
11  de achterzijde van het complex (voorjaar 2008), links de kapel, rechts bouwdeel A 
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Zijgevel – Een stuk van de rechter zijgevel van het pand is in het zicht, doordat 
het buurpand terugligt van de rooilijn. In deze blinde zijgevel is een hardstenen 
plaquette herplaatst, met daarop een reliëf en de tekst “Werpt (..) vor den weisen 
wat in, so voel u god gift in den sin”. Afgebeeld is een man die kleren geeft aan 
drie ongeklede wezen. De plaquette behoorde bij het weeshuis dat sinds 1577 op 
deze plek gevestigd was en is bij de modernisering van de voorgevel eind 
achttiende, begin negentiende eeuw in de zijgevel herplaatst. 
 
Achtergevel – Aan de achterzijde is door sloopwerkzaamheden geen sprake meer 
van een homogene achtergevel. Het kerkvolume heeft op een hoger niveau een 
gevel van strak metselwerk, met daarin vijf hoge lancetvensters met stalen ramen, 
waarvan de ruiten grotendeels kapot zijn. Op het zolderniveau zijn vier vierkante 
vensters, waarvan de houten ramen door vandalen vernield zijn. 
De achtergevel van het zuidelijke dwarsdeel van het U-vormige volume is 
vrijgekomen door de sloop van een (recentere) achterbouw. De gevel is nog 
voorzien van interieurafwerkingen van het verdwenen volume. Op het kapniveau 
is te zien dat het om een laatmiddeleeuwse topgevel gaat. 
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12  de middeleeuwse kelder van bouwdeel D, richting de voorgevel 
 
 

 
13  de middeleeuwse kelder van bouwdeel C, richting de voorgevel 
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Interieur straatvleugel 
Kelders –  De U-vormige straatvleugel is aan de voorzijde gedeeltelijk 
onderkelderd. Aan de noordzijde zijn twee kelders gelegen, haaks op de Grote 
Kerkstraat. Aan de zuidzijde, op enige afstand van deze kelders is een derde 
kelder, eveneens haaks op de straat. Deze was niet toegankelijk tijdens het 
onderzoek. 
 
De twee kelders aan de noordzijde hebben een laatmiddeleeuwse oorsprong. De 
meest noordelijke heeft bakstenen zijmuren en een bakstenen tongewelf, met een 
kelderlicht richting de straat. De kelder ernaast heeft mergelstenen zijmuren en 
een gedrukt bakstenen tongewelf. Aan de straatzijde is een keldertoegang met een 
hardstenen trap. Beide kelders zijn in een latere (recente) fase in machinale 
baksteen naar achteren verlengd. De kelders zijn aan de voor- en achterzijde 
intern verbonden door een opening in de tussenmuur. Haaks achter de kelders is 
een verbindingsgang aangebracht, die leidt naar de huidige toegang, in de 
achtergevel van de kapel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
14  doorgang tussen kelder C en D 15 bouwnaad in het gewelf van kelder C 
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16  bakstenen console onder moerbalk op  
      de begane grond van bouwdeel A 

17  begane grond van bouwdeel B, met  
      moerbalken haaks op de voorgevel 
 

 
18  sleutelstuk met rondstaafprofiel op de begane grond van bouwdeel A, de moerbalken liggen  
      evenwijdig aan de voorgevel 
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Begane grond – Op de begane grond van het U-vormige complex aan de 
straatzijde is aan de zuidzijde een diepe vleugel (vleugel A), met één open ruimte 
en daarachter een hal met trappenhuis. Het gehele volume is voorzien van een 
eikenhouten balklaag, die grotendeels omstuct is. De balklaag bestaat uit 6 
moerbalken, die met houten sleutelstukken en soms bakstenen consoles in de 
zijmuren zijn opgelegd. De achterste moerbalk valt samen met de tussenmuur 
naar het trappenhuis. Aan de zuidzijde is hier een afgekapt sleutelstuk te zien, 
voorzien van een rondstaafprofiel.  
Ten noorden van de zuidelijke vleugel is een dwars bouwdeel (vleugel B), dat 
minder diep is. Hierin is op de begane grond de entreehal met hardstenen 
plavuizen. Rechts daarvan is een brede kamer. Aan de achterzijde van de hal en de 
kamer loopt een gang, parallel aan de voorgevel. Boven bouwdeel B is de omstucte 
balklaag zichtbaar, waarvan de moerbalken haaks op de voorgevel geplaatst zijn. 
Er zijn twee moerbalken en twee strijkbalken. De plafondvlakken tussen de 
balken zijn rond afgestuct.  
Ten noorden van bouwdeel B is een smal derde bouwdeel, deel C. In dit bouwdeel 
is een kleine kamer aan de straatzijde, aan de achterzijde zet de gang van deel B 
zich voort. De balklaag boven dit bouwdeel bestaat uit één moerbalk die parallel 
aan de voorgevel is geplaatst. 
Het laatste bouwdeel is deel D aan de noordzijde. Dit is haaks op de straat 
georiënteerd en iets dieper dan deel B en C. Op de begane grond is aan de 
voorzijde een entree hal met een moderne trap naar de verdieping (ca.1962). 
Erachter is een hal. De balklaag is niet in het zicht. 
 
 
 
 

 
            A                                   B                      C                  D  

 
19  plattegrond van de eerste verdieping, met de balklagen in kleur  
      (tekening Van Aaken, bewerking Buro4) 
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20  de balklaag op de eerste verdieping van bouwdeel A 
 

  
21  sleutelstuk op verdieping bouwdeel B 22 console onder strijkbalk, bouwdeel B 
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Eerste verdieping – Op de eerste verdieping hebben alle bouwdelen van het U-
vormige complex min of meer dezelfde indeling als op de begane grond.  
Boven bouwdeel A is wederom een balklaag van zes eiken moerbalken, waarvan 
enkelen hergebruikt of herplaatst zijn, getuige inkepingen voor kinderbalken aan 
de onderzijde.  
Boven bouwdeel B is een balklaag bestaand uit twee moerbalken en twee 
strijkbalken. De zuidelijke strijkbalk is op twee omstucte consoles opgelegd en 
plaatselijk onderbroken. De consoles bestaan uit eikenhouten blokken en 
gemetselde consoles. De eerste strijkbalk vanaf het zuiden heeft aan de straatzijde 
een sleutelstuk met een afgekapt rondstaafprofiel. Dit dateert de balklaag in de 
late middeleeuwen. Onder de noordelijke strijkbalk is een restant van een 
schoorsteenkanaal zichtbaar, dat trapsgewijs richting de tussenmuur gemetseld 
is.  
Bouwdeel C heeft ook op de eerste verdieping één moerbalk, parallel aan de 
voorgevel. Deze is voorzien van houten sleutelstukken, met een ojiefvorm aan het 
uiteinde. De balklaag van bouwdeel D is niet in het zicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23  sleutelstuk met ojiefvorm op de verdieping van bouwdeel C 
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           A B C D 
 
               24  Plattegrond van de eerste verdieping, met in kleur de balklagen (tekening Van Aaken, bewerking Buro4) 

 

N

deel A 
XV 

deel B 
XVI 

deel D 
1820

deel C 
XV/XVI

                      25  plattegrond van de zolderverdieping van de bouwdelen A, B, C en D (schets B. Klück) 
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Kapverdieping – De kapconstructie boven de verschillende bouwdelen van de U-
vorm is een externe eenheid. Intern is te zien dat de constructie uit een 
samenvoeging van drie laatmiddeleeuwse kapconstructies bestaat, boven 
bouwdelen A, B, en C,  met een toevoeging uit 1820 (deel D). 
De kapconstructie boven bouwdeel A is een middeleeuwse eiken sporenkap met 
krommerspanten. Van de oorspronkelijke kap zijn drie eikenhouten spanten nog 
aanwezig, beide strijkspanten ontbreken. De spanten bestaan uit een juk met twee 
kromstijlen en een dekbalk. Ze zijn verstevigd met gespijkerde korbelen. De 
flieringen die de eiken sporenparen met haanhouten ondersteunen, zijn aan de 
zuidzijde in een inkeping in de kromstijl opgelegd, aan de noordzijde liggen ze 
momenteel op de dekbalken. De kromstijlen aan de noordzijde hebben eenzelfde 
inkeping, wat erop duidt dat hier de flieringen oorspronkelijk ook lager gelegen 
hebben. Aan de achterzijde is een gevelbalkje op de laatste haanhouten gelegd, om 
de sporenparen met de achtergevel te verbinden. De spanten zijn genummerd met 
rechtsgebroken, getrokken telmerken, // tot ////, vanaf het westen. Aan de 
voorzijde is de kap afgewolfd om een eenheid te vormen met de kap boven deel B 
en C, waarvan de nok parallel aan de voorgevel ligt. 
De kap van deel B heeft eikenhouten kapspanten haaks op de voorgevel, vier in 
totaal. Ze bestonden oorspronkelijk uit twee gestapelde kromstijlgebinten en een 
nokstijlgebint. Op de dekbalken waren de dakflieringen opgelegd, die de 
daksporen ondersteunden. De flieringen waren verstevigd door windschoren aan 
weerszijden van de krommerstijlen. In de oorspronkelijke constructie waren aan 
de voorzijde de daksporen tussen het eerste en het vierde spant deels 
onderbroken door een grote, V-vormige ondersteuningsconstructie. De enige 
plausibele verklaring hiervoor is dat er een topgevel aan de voorzijde was, die met 
een steekkapje met de dakconstructie was verbonden. Topgevel en steekdakje zijn 
in een later stadium (vermoedelijk in de achttiende eeuw) verwijderd, waarna de 
daksporen in de V-vorm zijn aangevuld. 
Omstreeks 1935 zijn de kromstijlen aan de westzijde van de spanten verwijderd, 
om aan die zijde een gang met plat dak te maken, die in verbinding staat met de 
zolderruimte boven de kapel. Om de spatkrachten aan die zijde op te vangen zijn 
er diverse stijlen en schoren tussen de dekbalken geplaatst, die nu een rommelig 
beeld opleveren. Op de nog overgebleven kromstijlen aan de oostzijde zijn nog 
getrokken, gebroken telmerken te zien, genummerd van > tot >>>> van noord 
naar zuid. 
De kapconstructie boven deel B loopt door boven deel C, althans wat de 
dakgordingen en sporen betreft. Ze worden boven deel C ondersteund door een 
krommerspant dat parallel aan de voorgevel is geplaatst, en waarop een tweede 
steunconstructie is aangebracht. Dit spant is genummerd met getrokken 
telmerken //, waarbij de kromstijl met het korbeel gepaard is.  
Boven deel D maakt het dak weer een kwartslag; hier is de nok haaks op de 
voorgevel. Er geen sprake van kapspanten; verstevigde daksporen sluiten aan op 
een verticale stijl, die op een laag muurtje tussen deel C en D is geplaatst. 
 
Uit de analyse van de verschillende draagconstructies komt naar voren dat zowel 
bouwdeel A als bouwdeel C de oudste dakconstructies zijn, beide vermoedelijk 
daterend uit de vijftiende eeuw. De kapconstructie van deel A is grotendeels 
bewaard gebleven, die van C bestaat nog slechts uit één gebint. De dakconstructie 
boven deel B is in een latere periode, vermoedelijk eind zestiende eeuw, gebouwd, 
daarbij de kappen van deel A en C incorporerend.  
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                  26  dwarsdoorsnede van bouwdeel A   (tekening: bureau Van Aaken) 
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27  de kapconstructie van bouwdeel A, richting de achtergevel 
 

  
28  krommerspantbeen zuidzijde 29  aansluiting van de kappen van deel A en B 
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30  dwarsdoorsnede van de kap van bouwdeel B met links de voorgevel en rechts de kapel. In geel de  
       toegevoegde elementen uit 1935 (tekening: bureau Van Aaken)  
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31  de V-vormige ondersteuning in het voorste dakvlak; op deze plaats was ooit een topgevel 
 

  
32  extra ondersteuning van de kapspanten aan de  33  nokgebint van een kapspant van bouwdeel B 
       westzijde van bouwdeel B uit 1935 

 

 
 

25 



 
 
 
 
 
 

 
 

deel C 
XV/XVI 

deel D 
1820 
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XVI
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XV 

 
 
 
 
 
         34  lengtedoorsnede van de kap boven de straatvleugel, richting de voorgevel. In geel het V-vormige spant.  
               (tekening: bureau Van Aaken) 
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35  het enige overgebleven juk van de middeleeuwse kap van bouwdeel C, geïncorporeerd in 1577 
 

  
36  aansluiting tussen D (links) en C (rechts) 37  torenstijl op tussenmuur van C en D 
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38  de koorruimte van de kapel, met links en rechts de spitsboognissen 
 
 

  
39  de houten gewelven en het oksaal 40  engelsculptuur in de koorruimte 
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Interieur kapel 
Begane grond –  De kapel bestaat op de begane grond uit een rechthoekige 
kapelruimte met een versmald koor aan de noordzijde. Aan de zuidzijde is een 
oksaal op de verdieping, voorzien van een houten, gebogen balustrade. De 
kapelruimte wordt overspannen door houten gewelven, die getimmerd zijn op 
fraaie houten, spitsboogvormige spanten, die aan de zijden steunen op gestucte 
consoles. Op regelmatige afstand zijn er sierelementen op de bogen aangebracht 
en ook tussen gestucte consoles zijn extra consoles ter decoratie aangebracht. 
Hierop stonden vermoedelijk ooit heiligenbeelden. De wanden van de kapel zijn 
opgetrokken in siermetselwerk van lichte machinale baksteen in strekkenverband.  
Aan weerszijden van het smallere koor zijn spitsboognissen in de zijmuren. De 
linker is voorzien van rode mozaïeken zijwanden, de rechter van blauwe. De 
bijbehorende beelden zijn verdwenen.  
Aan het einde van de koorruimte is een zware, gemetselde spitsboog van 
geglazuurde bakstenen, op een natuurstenen fundament. Aan beide zijden van de 
boog zijn gebeeldhouwde engelenhoofden ingemetseld. Het altaar is verdwenen. 
 
Zolder - De zolderruimte boven de kapel bestaat uit kleine (slaap-) kamers, die 
om een centrale open ruimte gegroepeerd zijn. De centrale hal ontvangt licht via 
een dakvenster in het platte dak. Alle afwerkingen zijn zwaar beschadigd door 
vandalen. 
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               41  overzichtsfoto van Grote Kerkstraat 27-29 (links), nr. 31 (midden) en de Latijnse school (rechts) 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 

           42  reconstructie van de Grote Kerkstraat omstreeks 1620. Links huis Schreurs (1), in het midden het weeshuis (2) 
                 en op de hoek de Latijnse school (4). Nr. 31 (3) was op dat moment een voornaam dubbelhuis.  
                (tekening:  B. Klück) 
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bouwfasering 
Late middeleeuwen tot 1577 
De oudste kernen van het complex zijn het bouwdeel A en C (van kelder tot kap) 
en de kelder onder deel D. Ze dateren alle uit de late middeleeuwen, vermoedelijk 
nog de vijftiende eeuw. 
 
Omstreeks 1577  
We weten uit archiefbronnen dat het weeshuis na 1577 gebouwd is, uit een legaat 
van het echtpaar de Verwer – Ingenhuis. Dit jaartal kan goed samenvallen met de 
bouw van volume B en de samenvoeging van de kapconstructies. Bouwvolume B 
heeft immers nog een laatmiddeleeuws karakter, gezien de profielen van de 
sleutelstukken en het type kapspanten. In de huidige kapconstructie is te zien dat 
het pand ooit een topgevel aan de straat gehad moet hebben, uit dezelfde 
bouwperiode als de kapconstructie zelf, omstreeks 1577. Kijken we naar andere 
gebouwen uit de late zestiende en vroege zeventiende eeuw in de naaste 
omgeving, dan vallen het Huis Schreurs (1588) en de Latijnse school (1611) op. Zij 
hebben rijke krulgevels. Een gelijksoortige gevel zal het weeshuis daarom 
waarschijnlijk ook gehad hebben: het  stamt uit dezelfde periode en was immers 
een prestigieus gebouw (symbool van de barmhartigheid en gulheid van de 
schenkers). Het huis Schreurs was overigens in het bezit van een familielid van 
Anna Ingenhuis. 
 
XVIII-1820 
Aan het einde van de achttiende eeuw, of mogelijk in de vroege negentiende eeuw 
werd de topgevel van het weeshuis afgebroken en werd van de voorgevel een 
lijstgevel gemaakt, volgens de toen heersende mode. Vermoedelijk is de nieuwe 
gevel met strak metselwerk vóór de oude gevel geplaatst, gezien de dikte van deze 
muur. Na de samenvoeging van het weeshuis en het bejaardentehuis in 1816 werd 
een laatmiddeleeuws buurpand (bouwdeel D) afgebroken tot boven de kelder, 
opnieuw opgebouwd en bij het complex gevoegd. Een oude gevelsteen en een 
hardstenen kledingluik uit de zestiende-eeuwse gevel werden herplaatst in de 
noordelijke zijgevel, waar het luik geen functie meer had (dichtgemetseld). De 
voorgevel van het complex moet al eerder dan 1820 zijn gemoderniseerd, omdat 
het bouwdeel D duidelijk pas later is toegevoegd (zie naad voorgevel). De 
toevoeging van het pand staat in het bestek van 1820 genoemd. Het jaartal boven 
de linker toegang in de voorgevel moet daarom secundair zijn aangebracht. 
 
1865 
In 1865 werden het buurpand (voormalige kosterswoning) en de Latijnse School 
aangekocht en bij het complex gevoegd. Intern werden er verbindingen gemaakt. 
 
1922 
In 1922 werd de voormalige kosterswoning afgebroken tot aan het maaiveld en 
werd er een nieuw pand gebouwd naar ontwerp van architect J. Kayser. Hij 
restaureerde eveneens de voorgevel Latijnse school en breidde het complex uit 
met nieuwbouw aan de Kleine Kerkstraat. 
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                 43  reconstructie van de bouwvolumes van het weeshuis (rechts) en de voormalige  
                        kosterswoning en de Latijnse school (links)  (tekening: B.Klück) 
 
 

 
 
32 



1935 
In 1935 werd een nieuwe kapel gebouwd, eveneens naar ontwerp van Kayser. Om 
plaats te maken voor de kapel werd het middeleeuwse huis C ingekort. Om de 
zolderetage boven de kapel toegankelijk te maken, werden de kapspanten van 
bouwdeel B aan de achterzijde aangepast. De kromstijlen werden verwijderd, 
zodat de gang voldoende doorloophoogte kon krijgen.  
 
1962 
In 1962 werd het weeshuiscomplex aangepast en verbouwd tot drukkerij voor de 
firma Wolters - Van Wylick. De verbouwtekeningen werden gemaakt door 
architect Ben Hendrix. Er volgden diverse aan- en achterbouwen. 
 
XXd - 2009 
In het laatste kwart van de twintigste eeuw werd het achterterrein dichtgebouwd. 
Na het vertrek van de firma Wolters – Van Wylick diende het complex enige tijd 
als opslagruimte. De afgelopen jaren is het steeds verder vervallen en zijn de 
meeste achterbouwen afgebroken. 

 
waardering  
Het complex Grote Kerkstraat 27 is een historisch gegroeid geheel, met een 
boeiende opeenvolging van bouwfasen en een rijke gebruikersgeschiedenis. De 
kern van het complex stamt uit de Late Middeleeuwen (vermoedelijk de vijftiende 
eeuw) en is sinds 1577 eeuwenlang in gebruik geweest als weeshuis en later als 
gecombineerd weeshuis en oude mannen- en vrouwenhuis. In een meer recente 
periode was het complex in gebruik door een Venlose drukkerij. 
 
Ondanks de sloopwerkzaamheden en het vandalisme in de afgelopen jaren, is de 
historische kern van het complex bewaard gebleven. De laatmiddeleeuwse huizen 
A en C zijn qua casco grotendeels in tact van kelder tot kap. Het zestiende-eeuwse 
deel B is eveneens qua casco in tact, met aanpassingen van de dakspanten en 
onder deel D ligt nog een laatmiddeleeuwse kelder. Ook de fraaie, homogene 
voorgevel met de vroegnegentiende-eeuwse ramen is nog compleet. De kapel uit 
1935 is weliswaar veel jonger, maar heeft door zijn afwerkingen en vormgeving 
een hoge esthetische kwaliteit. Het is tevens een markant object in het oeuvre van 
de Venlose architect Johannes Kayser. 
 
Van hoge monumentale waarde zijn alle laatmiddeleeuwse bouwdelen en 
constructie-elementen zoals de kelders, balklagen en kapconstructies. Eveneens 
van hoge monumentale waarde is het interieur van de kapel, met name de houten 
gewelfspanten, de balustrade van het oksaal en de decoratieve elementen zoals de 
mozaïeknissen, gebeeldhouwde engelenhoofden en wijwaterbakjes, en de 
oorspronkelijke deur naar de sacristie. Overige interieurdelen verkeren 
grotendeels in slechte staat door de leegstand en vernielingen en hebben daardoor 
hun monumentale waarde verloren.  
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