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De voormalige pastorie van het kleine dorp Kranenburg, dat tot voor kort deel uitmaakte van de gemeente 
Vorden – maar dat nu onder het veel grotere Bronckhorst valt – behoort tot de oudste ontwerpen van de architect 
Pierre Cuypers (1827-1921). Cuypers is landelijk en internationaal bekend geworden door de bouw van het 
Rijksmuseum en het Centraal Station te Amsterdam, door de restauratie van de Ridderzaal in Den Haag en 
kasteel De Haar te Haarzuilens bij Utrecht. Hiernaast ontwierp hij tientallen kerken en andere religieuze 
gebouwen in binnen- en buitenland. De meeste van zijn ontwerpen zijn in de stijl van de Neogotiek. De kerk van 
Kranenburg - ontworpen in 1855 - is de oudste nog bestaande kerk van zijn hand; de pastorie werd vrijwel 
tegelijkertijd op papier gezet, maar is pas in 1867 tot uitvoering gekomen. 
 
In beperkte zin houdt de geschiedenis van de pastorie van Kranenburg op in 1967 – precies een eeuw na de start 
van de bouw. In dat jaar nam de toenmalige pastoor zijn intrek in het naburige Franciscaner klooster en hield de 
pastorie formeel op woning van de plaatselijke Rooms-katholieke clerus te zijn. Het toeval wilde dat het huis 
enkele jaren daarna, vanaf 1972, opnieuw onderdak zou gaan bieden aan geestelijken, namelijk aan een 
predikantenechtpaar van Remonstrantsen huize dat – voor zover bekend – echter slechts kort leiding heeft 
gegeven aan een kerkelijke gemeente. In de tussenliggende jaren fungeerde de pastorie enige malen als thuis 
voor mensen die door omstandigheden geen dak boven het hoofd hadden en ook is er voor vakantiedoeleinden 
gebruik van gemaakt.1 Thans wordt het pand, dat nog steeds in particulier eigendom verkeert en dat eind 2001 de 
status van rijksmonument kreeg, in fasen gerestaureerd. Het exterieur en de tuinen zijn geheel voltooid; aan het 
inwendige wordt op enkele plaatsen nog een laatste hand gelegd.  
In dit artikel wordt verslag gedaan van de speurtocht naar de geschiedenis van het pand en daarnaast van enige 
facetten van de voorgeschiedenis en de restauratie ervan. 
 
Van de Bergkappeweg naar de Straatweg van Zutphen naar Winterswijk 
 
Er zijn in Kranenburg in het verleden ten minste twee andere kerkgebouwen en pastorieën geweest. Eén hiervan 
stond aan het begin van de Bergkappeweg, ter plaatste van de huidige boerderij Het Elshof. De boerderij heette 
toen ‘De Kranenbarg’. De kerk was een zogenoemde schuilkerk of schuurkerk, omdat de Rooms-katholieken 
sedert de tijd van de Reformatie (in de Gelderse Achterhoek rond 1600) hun geloof niet meer (al te openlijk) 
mochten belijden. Bij de kerk lag een pastorie, die in 1721 voor dit doel beschikbaar was gesteld door de 
Hervormde (!) Hermanus Franckenmeulen.2 Over het uiterlijk en de omvang van de pastorie bij de boerderij De 
Kranenbarg valt weinig concreets te zeggen; alleen voor wat betreft de vorm van de plattegrond hebben we wat 
aanknopingspunten. De ‘Pastorij’ lag blijkens de oudste kadastrale kaart - namelijk die van 1832 - iets ten 
noorden van de schuurkerk, het pand links van de aanduiding ‘R.C. Kerk’. De pastorie lijkt verbonden te zijn 
geweest met de boerderij ‘De Kranenbarg’.3 De toenmalige pastorie zal wel een bakstenen pandje van één 
bouwlaag hoogte geweest zijn, voorzien van een met de daknok oost-west gericht zadel- of wolfsdak, dat was 
gedekt met stro, riet of pannen. Er was een kleine uitbouw aan de noordzijde. Vlakbij stond vermoedelijk een 
schuurtje en gezien de ligging van de kerk en van de tuin en de schuur mogen we aannemen dat er zowel een 
toegang aan de noord- als aan de zuidzijde van de pastorie was. Wat we wel weten is dat de pastorie, net als de 
naburige schuurkerk, in of kort na 1834 is gesloopt, als direct gevolg van de bouw en ingebruikname van een 
nieuwe kerk en pastorie aan de huidige Ruurloseweg. De stenen (en vermoedelijk ook diverse andere 
bouwmaterialen) van de oude kerk en pastorie zouden zijn verwerkt in de boerderij Elshof  / Kranenbarg.4    
 
Nadat de vrijheid van godsdienst al in de Franse Tijd (1795) formeel was hersteld, werd onder Koning Willem I 
een nadere uitwerking van de gelijkstelling gerealiseerd. Dit bracht ook een subsidieregeling voor het stichten 
van nieuwe kerkelijke gebouwen met zich mee.5 In 1818 groeide het plan een nieuwe kerk en een pastorie voor 
de inmiddels bijna 500 parochianen te bouwen. Deze zouden moeten verrijzen in de directe nabijheid van de 
bestaande schuurkerk te Kranenbarg op een terrein dat de toenmalige heer Van Dorth tot Medler inmiddels uit de 
marke Vorden had gekocht en dat hij daartoe aan de R.-k. kerk had afgestaan. Een verzoek om subsidie werd 
echter in 1819 afgewezen – mede vanwege de afscheiding van Ruurlo, dat in 1804 (weer) een zelfstandige statie 
was geworden. Door afname van het aantal kerkgangers kon er toen geen nieuwbouw plaatsvinden, maar ruim 
tien jaar later had een nieuwe poging in Den Haag, bij de ‘Directeur Generaal van den Katholieken Eeredienst’ – 
F.J.M.Th., baron de Pelichy (1772-1844) - meer succes.6 In de zomer van 1830 werd namelijk via die weg een 
verzoek aan de Koning gedaan om toekenning van een subsidie ter grootte van ƒ 10.699,- ten behoeve van de 
bouw van een nieuwe kerk. Het verzoek ging vergezeld van de vermelding van de gift van ƒ 1500,- door Reinier 
Engelbert, baron Van Dorth tot Medler en van het feit dat deze zelfde hiertoe ook nog een bouwterrein ter 



beschikking had gesteld.7 Weliswaar werd lang niet het totale gevraagde bedrag uitgekeerd, maar de uiteindelijk 
toegekende subsidie van ƒ 6000,- betekende toch een grote stap voorwaarts. Het verzoek om uitbetaling van de 
subsidie werd gedaan in januari 1833, nadat het kerkbestuur via een lening zelf voor de rest van het benodigde 
geldbedrag had gezorgd.8 Toen alles eindelijk rond was, kon het werk beginnen. Spoedig kwam er een nieuw 
kerkgebouw van de grond – nu met aangebouwde pastorie - en al op 23 juni 1834 werd dit godshuis gewijd.9 
Kerk en pastorie waren – anders dan hun voorgangers - gesitueerd aan de omstreeks 1830 gereedgekomen 
Straatweg van Zutphen naar Winterswijk.10 Hiermee werd het religieuze hart van de R.-k. gemeenschap een 
kleine kilometer naar het noorden verplaatst en beter toegankelijk gemaakt voor Vordenaren en voor anderen die 
van de nieuwe weg gebruik konden maken. Het eerder door de Van Dorths beschikbaar gestelde terrein bij de 
oude kerk werd blijkbaar niet benut. 
De schuurkerk en de pastorie aan de Bergkappeweg werden, zoals reeds hiervoor reeds gezegd, nog in het jaar 
van oplevering van het nieuwe gebouw gesloopt, waarna de boerderij, die mettertijd overigens de aloude naam 
Kranenbarg verloor, alleen overbleef.11 
 
De kerk van Lijssen van 1834  
  
Het ontwerp van de nieuw gebouwde kerk en pastorie was van de hand van de ‘bekwamen beroemden en zeer 
deskundigen’, Zutphense architect, D. Lijsen.12 Zijn plan werd, na een enkele wijziging, goedgekeurd door de 
‘Directeur-Generaal van den Katholieken Eeredienst’, dat toentertijd deel uitmaakte van het Departement van 
Waterstaat.13 Vanwege een Koninklijk Besluit van 16 augustus 1824 dienden namelijk ontwerpen voor alle (te 
subsidiëren) nieuwe kerkelijke gebouwen door ‘de Koning’ te worden goedgekeurd – een regeling die 44 jaar 
stand hield en pas weer werd afgeschaft in 1868. De verantwoordelijkheid voor de afwikkeling van zaken werd 
in eerste instantie bij de Gouverneurs (de huidige Commissarissen) van de Koning gelegd, maar in de praktijk 
werd hiernaast meestal (ook) ’s Rijks Waterstaat zelf ingeschakeld. Deze directe overheidsbemoeienis met de 
kerkenbouw, in combinatie met de door de meeste van de waterstaatsingenieurs voorgestane neoclassicistische 
bouwtrant, heeft ertoe geleid dat het kerkelijk neoclassicisme vaak – en niet in positieve zin - de ‘waterstaatsstijl’ 
in de Nederlandse architectuur wordt genoemd. Hun overwegende voorkeur voor het neoclassicisme was niet 
alleen gebaseerd op stijloverwegingen, maar hield vooral ook verband met de vermeende gunstige prijs van deze 
bouwtrant.14  
 
Terwijl er van de in 1834 afgebroken schuurkerk vermoedelijk geen andere afbeelding bestaat dan de plattegrond 
op de kadastrale kaart, werden er van de nieuw gebouwde kerk met pastorie aan de Ruurloseweg in datzelfde 
jaar ten minste twee tekeningen gemaakt door ene J.M. Kronenburg. Kerk en pastorie vormden volgens deze 
tekeningen tezamen een T-vormige plattegrond, waarvan de pastorie het zeer korte, dwarse gedeelte was. Een 
kadastrale schets uit 1869 laat echter een rechthoekige hoofdvorm zien, dus het is geen uitgemaakte zaak hoe het 
gebouw er exact uitzag. Een aanbouw pleit in ieder geval wel voor een L-vormig grondplan van het totaal.15 
Kronenburgs tekeningen suggereren verder dat het geheel op een lichte terreinverhoging is opgetrokken, maar 
het blijft onduidelijk of het eventuele reliëf van natuurlijke oorsprong was of dat er een kunstmatige ophoging 
kan hebben plaatsgevonden. De nieuwe kerk was ‘georiënteerd’, wat wil zeggen dat het (hoofd)altaar naar het 
oosten lag (vergelijkbaar dus met de situatie bij de huidige kerk) en dat de pastorie nog voorbij dat altaar, aan de 
oostkant van het geheel was gesitueerd. Een gewaarmerkte kopie van de kadastrale kaart van 1859 toont de 
contouren van het gebouw duidelijk.16 En zelfs de kadastrale veldkaart uit 1869, gemaakt tijdens de bouw van de 
huidige pastorie, laat in potlood nog de locatie zien van de oude kerk met pastorie en aanbouw. Uit deze 
contouren blijkt dat het oude gebouw direct ten zuiden en zuidoosten van de huidige pastorie stond en dat de 
kerk zich aan de westzijde van de plattegrond bevond.17 Overigens draagt een verklaring van een ooggetuige, 
namelijk freule Eugenie baronesse van Dorth van Villa Nuova te Vorden, niet bij aan duidelijkheid van deze 
gegevens. 18 



 
 
De kerk met aangebouwde pastorie van Kranenburg of St.-Antoniuskampskerk van 1834 
 
 
De totale lengte van het bouwwerk was omstreeks 25 meter en de breedte bedroeg ongeveer 8 meter. De oude 
pastorie telde twee bouwlagen onder een – als de tekeningen op dit punt voldoende betrouwbaar zijn – tamelijk 
steil schilddak met pannendekking, waarop prominent twee van dekplaten voorziene schoorstenen stonden. 
Tevens was het pand, blijkens een luik aan de linker zijgevel, op zijn minst ten dele onderkelderd. Een dergelijk 
luik kon dienen om turf (eventueel steenkolen) en andere goederen of voorraden naar binnen te dragen of te 
storten. Het pastoriegedeelte van het pand was twee traveeën diep en had een geheel symmetrische hoofdgevel 
van drie traveeën breed  – de middelste iets risalerend (d.w.z. vooruitspringend). De gevels van het pastoriedeel 
eindigden volgens de tekening met een als een hoofdgestel uitgevoerde, rondgaande (gecorniste) gootlijst. De 
hoofdgevel werd links en rechts gekenmerkt door hoekpilasters (afgeplatte zuilvormen), terwijl de risalerende, 
middelste travee op de begane grond werd geaccentueerd door een ingangspartij met een door kleinere pilasters 
gedragen hoofdgestel, waarbinnen een in ruitvorm gesneden bovenlicht, en op dakniveau door een 
‘pendulevormig’ steekkapje met een venster. De vier op de tekening zichtbare vensteropeningen op de begane 
grond – er was kennelijk geen ‘bel étage’ - waren ingevuld met (al dan niet te openen) ‘zesruiters’ en hadden 
houten luiken. De vensteropeningen op de verdieping waren kennelijk aan de binnenzijde voorzien van luiken 
met lichtwerende latten - zogenoemde persiennes. De oude pastorie was blijkens dit alles volgens een sober 
neoclassicistisch concept gebouwd en paste dus in het patroon dat gemakkelijk instemming kreeg van de 
waterstaatsingenieurs in Den Haag.  
 
Het achter de pastorie gelegen (zaal?)kerkje was vier traveeën diep19 en lag onder een zadeldak van gelijke 
hoogte als dat van de pastorie. Ook dit dak was gedekt met pannen. De op de tekening onzichtbare, kopse 



achtergevel werd beëindigd door een vierkant kloktorentje met een ingesnoerde, achtkantige spits, getooid met 
kruis en haan. De directe toegang tot de kerk – maar vermoedelijk niet de hoofddeur die de barones bedoelde - 
was gesitueerd in deze kopse gevel. Deze toegang was sober van karakter en werd geflankeerd door twee ronde 
vensteropeningen. De vier traveeën van het kerkje werden geaccentueerd door lisenen of eventueel steunberen20; 
drie traveeën zijn voorzien van (spits?)boogvensters met roedeverdeling.21 Geheel rechts op de tekening van de 
pastoriezijde van het bouwwerk is een stenen aanbouw zichtbaar.22 Dit is het bouwdeel dat de totale plattegrond 
een L-vorm gaf. Het genoemde kadastrale hulpkaartje laat zien dat de aanbouw ongeveer acht meter breed en 
vier diep was. De aanbouw werd gedekt door een zadeldak of een schilddak en was voorzien van een 
boogvormige toegangsopening, met rechts hiervan ten minste één venster. Over de in 1834 gebouwde pastorie en 
de kerk van Kranenburg is verder weinig bekend en het laatste wat we er voorafgaand aan de sloop nog over 
vernemen, staat geschreven in een inventarislijst van de parochiale kerk H. Antonius te Vorden, uit 1855. Tot de 
onroerende goederen behoorden toen: “Eene kerk en daaraan annexe Pastorie met accessoire gebouwen en 
getimmerten.” Hiernaast staan in dezelfde lijst een tuin, een bosje, een kampje bouwland vermeld, alsmede een 
begraafplaats; alles bijeen geen imponerende rijkdom en zeker geen bezit dat vergelijkbaar is met dat wat we 
kennen van later jaren en al helemaal niet met wat er vóór de Alteratie in R.-k. handen moet zijn geweest.23 De 
sloop vond plaats in 1867, toen de volgende, nu nog bestaande kerk tot stand was gekomen en was gewijd.  
 
De jonge architect Pierre Cuypers komt naar Kranenburg 
 
Terwijl er maar weinig met zekerheid bekend is over de eerste kerk met pastorie langs de Ruurloseweg in het 
tegenwoordige Kranenburg, geldt het omgekeerde voor het nog bestaande complex: hiervan zijn zelfs gegevens 
gevonden tot op ‘microniveau’. Uiteraard is dit ten dele te danken aan het feit dat de constructie zich in een 
latere periode voltrok en ook aan het nog aanwezig zijn van de gebouwen, waardoor hiaten in de schriftelijk 
overgeleverde kennis eventueel met onderzoek aan de bouwwerken kunnen worden aangevuld. Maar in het 
bijzonder is dit toch te danken aan de overgeleverde archieven, die voor een belangrijk deel teruggaan tot in de 
bouwtijd en hier en daar zelfs nog tot in de jaren daarvóór. Zo is een flink deel van de correspondentie tussen de 
stichters en de architect en tussen de stichters en de feitelijke uitvoerders van de bouw bewaard gebleven, terwijl 
er voor wat betreft de pastorie – waar het hier immers in de eerste plaats om gaat – zelfs een gedetailleerd 
kasboekje over de bouw bestaat. Het kasboekje bevat naast de bouwrekening van de pastorie, ook de rekening 
van het voegen van kerk en toren – dit alles tezamen betrekking hebbend op de periode 1867-1873.24  
De kerk en de pastorie van Kranenburg zijn vroege ontwerpen van de later beroemd geworden P.J.H. (Pierre) 
Cuypers - architect van onder meer tientallen R.-k. kerkgebouwen en van grootschalige en vaak zeer ingrijpende 
restauraties. Maar Cuypers werd vooral bekend door het Centraal Station en het Rijksmuseum in Amsterdam - 
deze beide uit de jaren ’70 en ’80 van de 19e eeuw – en door de reconstructie van Kasteel Haarzuilens (ook wel: 
De Haar) bij Utrecht en de Ridderzaal in Den Haag, vanaf de jaren ’90.25 Deze ontwerpen zijn alle tot stand 
gekomen in zijn ‘topjaren’; de kerk te Kranenburg is van ver daarvóór. 
 
Het initiatief tot het stichten van een nieuwe kerk in Kranenburg dateert vermoedelijk van het voorjaar van 1854. 
In een conceptbrief van 8 mei van dat jaar richtte pastoor P. Steenmans van Vorden zich tot de ‘Hoogwaardige 
Heer’ bisschop van Utrecht, en refereerde hij aan onderhandelingen over de ‘zaak’ van de freule Van Dorth, die 
plaatsgevonden moeten hebben ná Pasen. Die zaak omvatte onder meer de constructie van een nieuw godshuis, 
waarvoor de middelen gefourneerd zouden worden door freule Josephine Joanne Arnoldine Eleonore Charlotte 
Sophie, barones van Dorth.26 Zij stelde hiertoe namelijk een aanzienlijk legaat van haar in 1853 overleden zuster, 
freule Judith van Dorth, ter beschikking en verder schonk zij de bouwgrond aan de kerk, terwijl bovendien de 
schulden van de oude kerk zouden worden kwijtgescholden.27 De zakelijke uitvoering van een en ander gaf zij 
geheel in handen van haar broer Theodoor Joseph Marten Hendrik van Dorth.28 Mogelijk nog in de loop van 
datzelfde jaar, maar anders zeker in 1855 kwam Pierre Cuypers hierbij in beeld.  
 



 
 
Pierre Cuypers afgebeeld als de evangelist Mattheus, zoals vervaardigd voor de Munsterkerk te Roermond, in 
1860 
 
 
Hij maakte de eerste ontwerpen voor de kerk van Kranenburg vermoedelijk in 1855, want uit september van dit 
jaar is een ontwerptekening van zijn hand bewaard gebleven waarop de totale lengtedoorsnede is weergegeven.29 
Een tweede, vergelijkbare en iets latere tekening bevindt zich nog in het parochieel archief te Vorden.30 Verder 
bestaan er nog ten minste vier andere (min of meer) eigentijdse ontwerptekeningen of afbeeldingen, waarvan één 
ongedateerd.31 Helaas is van de pastorie tot op heden geen ontwerp gevonden, maar in het contract met de 
opdracht voor de constructie van de kerk, van januari 1856, staat dat hij ook de bouw van een nieuwe pastorie 
voor zijn rekening moet nemen.32 
Pierre Cuypers had anno 1855 – het jaar waarin ten minste vier van de vijf ontwerptekeningen werden 
vervaardigd - nog niet veel (gerealiseerde) ontwerpen op zijn naam staan, maar onder die vroege werken 



bevonden zich wel enige (delen van) kerkgebouwen en andere geestelijke stichtingen.33 Tot zijn toentertijd 
bekendste ontwerpen behoorden een tweetal pastorieën - in Venray en Veghel - en de neogotische kerk van 
Oeffelt (N-B) – tevens zijn eerste uitgevoerde kerkgebouw (ontwerp en aanvang bouw 1853-1854).34 Ook had 
hij toen enkele woningen gerealiseerd, waaronder een voor zijn eigen gezin. Dit ruime woonhuis (met 
werkplaats), dat thans als stedelijk museum van Roermond fungeert, is onder meer voorzien van trapgevels en 
het verwijst zo naar de 15e- en 16e-eeuwse bouwtraditie in de Nederlandse gotiek. Ook dít pand is ontworpen en 
uitgevoerd in de jaren 1853-1854.35 Het eveneens in de stijl van de neogotiek ontworpen huis Aerwinckel (het 
ontwerp zou dateren uit 1854) werd mogelijk pas in 1858-1859 gebouwd.36  
 
Het genoemde kerkgebouw van Oeffelt ging in 1944 ten onder in het strijdgewoel van de Tweede Wereldoorlog, 
waardoor de kerk in Kranenburg nu het oudste gerealiseerde, nog bestaande kerkontwerp van Cuypers is. Een 
met dat van de kerk van Oeffelt vergelijkbaar lot trof de pastorie van Venray (1850), die tijdens de bevrijding 
van het dorp (eveneens in 1944) werd verwoest, nadat de pastorie van Veghel - ontworpen in 1854 - de 20e eeuw 
amper had gehaald: dit pand werd in 1902 gesloopt.37 De nog wél bestaande pastorie van Oeffelt (1854), die door 
sommigen ook aan Cuypers wordt toegeschreven, vertoont zeker niet de stijlkenmerken die typerend zijn voor 
zijn werk uit deze periode en er wordt door anderen dan ook sterk aan getwijfeld of hij er wel de ontwerper van 
is.38 Er valt daarom met weinig voorbehoud te concluderen dat de kerk van Kranenburg en de belendende 
pastorie als oudste, nog bestaande voorbeelden van Cuypers’ religieuze ontwerpen kunnen worden beschouwd. 
Ze vormen in elk geval het oudste door hem ontworpen en nog bestaande kerkelijke complex: een bijzonder duo 
dus.  
 
Tot zover een inleidend verhaal waarin voorgeschiedenis en enige parallelle ontwikkelingen van de bouw van de 
pastorie bij de St.-Antoniuskerk in Kranenburg aan bod kwamen. Over de kerk en een aantal andere facetten van 
de ontwikkeling van Kranenburg volgt later nog een apart artikel. In het hierna volgende komen vooral de feiten 
betreffende de voormalige pastorie zelf verder voor het voetlicht. 
 
Cuypers’ kerk en pastorie: eenheid en contrast 
 
We sluiten voor de bouwgeschiedenis van de pastorie aan bij de vorige paragraaf, waarin werd gesteld dat kerk 
en pastorie van Kranenburg - als oudste nog bestaande kerkelijk complex van Cuypers - een bijzonder duo 
vormen. Ze zijn  niet zomaar twee buurpanden die slechts met elkaar gemeen hebben dat ze voor de R.-k. 
parochie ter plaatse zijn gebouwd. Een vraag die opkomt is, wat er dan aan tastbaars is om dat bijzondere te 
onderstrepen? Een kerkpand en een (geestelijk) woonhuis zijn toch niet met elkaar te vergelijken en wat de kerk 
bezit aan torens, pinakels en spitse (venster)vormen, vond toch amper navolging in de overwegend rechthoekige 
vensters van de pastorie - zo lijkt het. 
Om het bijzondere aspect in het ontwerp van het tweetal te onderstrepen is het noodzakelijk dieper in te gaan op 
de detaillering van beide panden. En voor wat betreft de pastorie is het zelfs raadzaam juist een aantal typerende 
kenmerken van Cuypers’ neogotiek even te negeren. Terwijl de kérk namelijk tot in het kleinste detail stilistische 
kenmerken van de (neo)gotiek draagt39, is de pastorie als een pastiche van neoclassicistische en neogotische 
onderdelen en details te beschouwen. Anders dan bijvoorbeeld bij zijn eigen woning, bij het huis Aerwinkel en 
in de pastorie van Veghel, paste Cuypers hier geen trapgevels, kantelen, torentjes of pinakels toe. De pastorie is 
dan ook een sobere tegenhanger van het kerkgebouw. Cuypers liet zich in zijn kerkontwerpen sterk inspireren 
door de Franse en Duitse kerkenbouw uit de 12e en 13e eeuw - niet erg vreemd, gezien zijn contacten met de 
Franse architect E.E. Viollet-le-Duc, theoreticus en voorvechter van het (neo)gotisch bouwen en zijn bezoek aan 
het Duitse Rijngebied, in 1850.40 Dat de gotiek en het romaans – en meer in het algemeen de middeleeuwse 
bouwkunst – al gauw leidend waren in zijn vroege bouwen, spreekt vanzelf, maar hiernaast blijkt in vele werken 
dat hij in de jaren ’50 en ’60 zeker niet voorbij kon gaan aan het alom heersende neoclassicisme, dat per slot van 
rekening in het verlengde lag van zijn eerste leerjaren.41 De meermalen streng doorgevoerde symmetrie in 
exterieur en interieur, de vaak overlangse ligging van hoofdgevels en de evenwijdig aan de straatas lopende 
daknokken - met name bij zijn huizen, pastorieën en kloosters42, maar onmiskenbaar ook bij enige wereldlijke 
(bestuurs)gebouwen - verraden dat Cuypers de lessen in de klassieke architectuurstijlen die hij in Antwerpen 
volgde - naast die in de (neo)gotiek - niet voor niets had bijgewoond. In Antwerpen heerste zelfs de overtuiging 
dat (neo)gotische bouwkunst zich eigenlijk alléén voor kerken leende43 en zo vreemd is het dus niet dat óók de 
klassieke vormleer sporen bij hem naliet.44  
 
Het is hier dan ook de plaats nogmaals iets te zeggen over neoclassicisme en neogotiek. Het neoclassicisme, een 
bouwstijl die in het grootste deel van de 19e eeuw opgeld heeft gedaan, laat zich in meest pure vorm onder meer 
herkennen aan de symmetrische, blokvormige volumes, waarin klassieke, mediterrane en dan met name op de 
Griekse oudheid gebaseerde kenmerken domineren. Neoclassicistische bouwwerken zijn dus vaak voorzien van 
een basement, (half)zuilen of pilasters, een kroonlijst en een fronton en bovendien worden de bouwlagen meestal 



visueel gescheiden door zogenoemde cordonlijsten. Idealiter zijn neoclassicistische bouwwerken zelfstandig in 
de ruimte gepositioneerd: vrijstaand, markant en dominant. De vorm of het volume van zuiver neoclassicistische 
gebouwen verraadt meestal weinig over de functie en de indeling ervan en er bestaat dan ook een zekere mate 
van incongruentie van vorm en functie. In het interieur komen eveneens veelvuldig op de klassieke vormentaal 
gebaseerde details voor, zoals kroonlijsten bij de samenkomst van wanden en plafonds, en verder gekornist45 
pleister- en stuukwerk, alsmede met geprofileerd lijstwerk uitgevoerde houten onderdelen. Wanden, tegelwerk 
en vloeren zijn gewoonlijk monochroom, met gebruik van marmer of ‘gemarmerd’.46 Ook bij de latere, soberder 
variant – het zogenoemde ‘gereduceerd neoclassicisme’ - houden deur- en vensteromlijstingen, paneeldeuren en 
plafonds deze typerende kenmerken, die dan ook veel voorkomen in herenhuizen.47    
In de neogotiek, die is geïnspireerd op middeleeuwse West-Europese architectuur en die eveneens een belangrijk 
deel van de 19e eeuw van grote betekenis was, spelen kenmerken als spitse vensters en gewelven, relatief hoge 
torens en steile daken, (venster)traceringen, bundelpijlers en de toepassing van talrijke decoratieve variaties een 
grote rol.48 In exterieur en interieur zijn de functies idealiter goed herkenbaar en Blijdenstijn en Stenvert spreken 
zelfs van ‘rationele neogotiek’. Aan de meeste van de voor de (neo)gotiek kenmerkende bouwkundige vormen 
en typen liggen inderdaad functionele overwegingen ten grondslag. Hieraan werden mettertijd echter meer en 
meer durf en experiment gekoppeld, wat zich onder meer uitte in transparantie en verticaliteit door middel van 
muurdammen, steunberen en luchtbogen en tevens was er veelvuldig sprake van asymmetrische, aan de locatie 
aangepaste plattegronden. In het interieur kwamen, naast de veelvuldige, spitse vormen , onder andere, veel 
vellingkantige of afgebiljoende49 afwerkingen van hout- en pleisterwerk voor en verder opgeklampte en van 
gesneden motieven voorziene deuren en polychroom (= veel- of meerkleurig) schilder-, tegel- en metselwerk.50  
Er bestond dus een belangrijk contrast tussen beide stijlen en het is daarom niet verwonderlijk dat er gedurende 
een groot deel van de 19e eeuw een pennenstrijd op niveau gevoerd werd over hun waarden en kwaliteiten.51 Die 
strijd is niet in Kranenburg gevochten, maar had er impliciet wel gevolgen. 
 



  
De St.-Antonius van Paduakerk te Kranenburg, met rechts de pastorie. De linten zijn gespannen als feesttooi 
i.v.m. het Cuypersjaar 2007. 
 
 
Naast neoclassicisme en neogotiek was er vanaf het midden van de 19e eeuw een belangrijke stroming die al snel 
het ‘eclecticisme’ werd genoemd. Hierin waren elementen van verschillende stijlen bijeengebracht, vaak zonder 
een ‘theoretisch kader’, maar met een op effect gebaseerd motief. Voorbeelden, vormen en structuren in talrijke 



combinaties en van vele stijlen en windstreken werden te pas en te onpas samengevoegd - met vaak fantastische 
resultaten, maar met even zovele mislukkingen. Eén van de tot eclecticisme gerekende bouwtrants is die van de 
‘rondbogenstijl’.52 Omdat het eclecticisme – en hierbinnen met name de rondbogenstijl - bij kerk en pastorie van 
Kranenburg van ondergeschikt belang is, gaan we er hier verder aan voorbij. Het neoclassicisme en de neogotiek 
spelen daarentegen wel een belangrijke rol. 
De draad oppakkend kan gesteld worden dat Cuypers schoorvoetend en slechts in experimentele zin de 
neogotiek in zijn vroege niet-kerkelijke bouwen toepaste. Dit komt mogelijk ook tot uiting in een wat aarzelend 
optreden in 1871. Ondanks het feit dat hij in Antwerpen geleerd had dat de spitsbogenstijl of (neo)gotiek zich 
vooral leende voor kerkenbouw, had Cuypers in zijn werk toen afstand van die opvatting genomen. Blijkens een 
verslag van een vergadering in 1871 beaamde de bouwmeester dit impliciet (maar niet erg expliciet) toen hij 
stelde dat “den gothischen stijl geen buitengewone hoogte vorderde en hij dus ook voor publieke gebouwen en 
woonhuizen kan gebruikt worden” en dat ‘alle stijlen hun voortreffelijke kanten hebben’.53 Het lijkt er dus op – 
vooral door de woorden ‘ook’ en ‘kan’- alsof hij zelfs in de jaren ’70 niet voor de volle 100 % achter de 
woonhuisgotiek stond en dat hij een slag om de arm hield. Er is dus reden om het ‘zoeken’ van Cuypers in de 
jaren ’50 en ’60 vanuit onzekerheid te verklaren en mogelijk vormen kerk en pastorie van Kranenburg, als 
vroege ontwerpen, juist hierdoor - behalve een eenheid - ook een contrast. De kerk is - zoals al gezegd - 
uitgesproken neogotisch, met een vleugje neoromaans - of beter: neo-Rijnlandse romanogotiek54 - in het 
interieur, terwijl de pastorie sober neogotisch is, met enige aspecten van neoclassicisme in het exterieur en vele 
neoclassicistische onderdelen in het interieur. Rondbogen - Cuypers paste ze in de jaren ’50 elders meer dan eens 
in vensters toe – zijn bij de pastorie alleen hier en daar in het interieur terug te vinden.     
 
De ruwbouw van de pastorie 
 
We volgen de bouw van de pastorie aan de hand van het eerder genoemde kasboekje, maar meer dan eens is een 
kort intermezzo rond de restauratie van onderdelen niet te vermijden.  
De eerste notitie in het kasboek dateert van 16 juli 1866; langere of kortere tijd daarvóór is dus definitief beslist 
dat de ongeveer 10 jaar eerder ontworpen pastorie ook werkelijk zou worden uitgevoerd. Op die 16e juli werd 
een bedrag van ƒ 62,50 betaald aan ene P. van Kessel, die 50 mud maaskalk had geleverd.55 Maaskalk of Luikse 
kalk was een gangbare naam voor zogenoemde steenkalk, die als grondstof diende voor de bereiding van 
metselspecie en die in dit geval uiteraard afkomstig was uit het Oost-Belgische Maasgebied. Steenkalk werd 
vervaardigd door kalksteen op de plaats van winning in een kalkoven te verhitten. Hierdoor veranderde de 
kalksteen van samenstelling – namelijk van calciumcarbonaat (CaCO3) in calciumoxide (CaO) – waarbij het 
materiaal bovendien een derde van zijn volume verloor. Het aldus ontstane calciumoxide (de eigenlijke maaskalk 
dus) werd ‘ongebluste kalk’ genoemd. Dergelijke ongebluste steenkalk werd gewoonlijk al geruime tijd voor de 
aanvang van het metselwerk op de bouwplaats ingekuild of in een gemetselde put gebracht. Vervolgens werd het 
naar behoefte ‘geblust’ met water, waarbij in een tweede chemisch proces - nu onder het vrijkomen van warmte 
– de calciumoxide werd omgezet in calciumhydroxide (Ca[OH]2). Bij dit proces werd het volume weer twee à 
drie keer zo groot. Het vervoer van het materiaal vond dus plaats gedurende de fase waarin de massa en het 
volume het kleinst waren. Ongebluste kalk moest droog worden vervoerd en bewaard, om te voorkomen dat de 
tweede reactie te vroeg op gang kwam. Verder had de inkuiling ten doel het proces in de hand te houden en om 
de kalk te doen rijpen of ‘rotten’, zoals het ook wel heette.56 Bovendien is ongebluste kalk een vrij agressieve 
stof, die bij contact met de huid brandwonden teweeg kan brengen en daarom was goede afscherming van 
belang. Zo’n kuil met ongebluste kalk of ‘kalkdeeg’ maakte meestal deel uit van de bouwplaats en aangenomen 
mag worden dat dit ook bij de pastorie het geval is geweest. Nadat de eerste kalk was aangeleverd bleef het 
ongeveer een half jaar stil, tot op 10 januari 1867 aan ene F.C. Colenbrander ƒ 38,50 arbeidsloon werd betaald 
voor het lossen van 77.000 per schip in Zutphen aangevoerde metselstenen. Dit was het grootste deel van de in 
totaal 109.000 stenen (ƒ 1066,75) die hij leverde en die door locale boeren en voerlieden over de weg verder 
werden getransporteerd.57 Dat kon toentertijd nog nauwelijks anders, want de spoorlijn van Zupthen naar 
Winterswijk, die op slechts enkele honderden meters afstand langs Kranenburg loopt, kwam pas in de zomer van 
1878 in bedrijf.58 Naast nieuwe metselstenen, werden – en dat was normaal - ook duizenden reeds gebruikte 
exemplaren toegepast. Dit blijkt uit het betalen van een kleine ƒ 125,- voor het afbreken van de oude kerk, in mei 
en juni 1867, dat werd gevolgd door het schoonbikken van welgeteld 62.513 stenen, om ze te kunnen 
hergebruiken. In totaal werden in de eerste bouwfase van de pastorie dus omstreeks 170.000 bakstenen 
gebruikt.59  
 
Tegelijk met de afbraak van de oude kerk en pastorie werd graaf- en stampwerk verricht ten behoeve van de 
fundering van de nieuwe pastorie. De opmerking hierover in het kasboek is overigens een duidelijk bewijs voor 
het geheel of grotendeels nieuw oprichten van een pastorie, in plaats van ‘revitalisering’ van de oude, zoals 
eerder werd beoogd, maar de kadastrale kaart van 1867 heeft hierover inmiddels ook al uitsluitsel gegeven. Wel 
is vrijwel zeker de kelder onder de aanbouw van de oude pastorie hergebruikt. De aanvang van het bouwen – in 



feite de eerste steenlegging - moet rond 1 mei 1867 hebben plaatsgevonden, want op 11 mei werd Teunis 
Smeenk betaald voor 15½ daglonen ‘Metzelwerk der pastorij’. In totaal werkte hij met zijn metselaars tot en met 
16 november 1867 ruim 550 dagen aan het huis. Uit de gegevens valt af te leiden dat er gedurende zeven 
maanden gemiddeld drie metselaars werkzaam waren, maar het is ook bekend dat er in de laatste maanden een 
grote versnelling in het werk plaatsvond. Het grootste deel van de tijd waren er dan ook maar twee metselaars en 
pas later kwamen er vier.60 De bouw begon vanzelfsprekend met het metselen van het fundament. De bodem 
bestaat ter plaatse voornamelijk uit zandig materiaal en onderheien was dan ook niet nodig: er werd ‘op staal’ 
gebouwd, dat wil zeggen direct in en op de ondergrond. Fundamenten op zand zijn gewoonlijk voorzien van een 
versnijding – een wijder uitgemetselde basis – om de stabiliteit van het muurwerk te vergroten en scheuren of 
verzakken hiervan zo veel mogelijk tegen te gaan.61 Bij het doorboren van de fundamenten van de pastorie ten 
behoeve van het nieuw inbrengen van nutsleidingen bleek overigens dat er enige ruimte tussen een binnen- en 
een buitenwand van de versnijding bestaat.62 Nadat de basis van de pastorie zijn eerste vorm had gekregen – een 
grofweg vierkante plattegrond met zijden van ca. 12 en 10,5 m63 - werd in september 1867 de binnenzijde van 
het pand verder opgehoogd met zand; dit schone, enigszins rossige zand bevindt zich nog steeds onder de meeste 
vloeren van de begane grond – zij het op nogal verschillende afstanden van die vloeren.64  
 
 

 
 
De voorzijde van de pastorie in 2007, na de restauratie. 
 
Links achter dit vierkante deel kwam een rechthoekig achterhuis tot stand van ca. 4,5 m breed en 9 m diep, dat 
een keuken en een bijkeuken omvatte.65 Het achterhuis bestaat, anders dan het hoge hoofdhuis met zijn twee 
bouwlagen, uit slechts één bouwlaag onder een zadeldak. Het ligt bovendien een kleine 60 cm lager dan het 
hoofdhuis, waardoor het kleiner lijkt dan het in feite is. Het achterhuis bevat geen kelder meer. Deze is in later 
tijd dichtgezet en slechts door stampen en dankzij een lichte oneffenheid is duidelijk dat er nog wel zo’n ruimte 
is. Er wordt in het bouwkasboek van de pastorie met geen woord gerept over de constructie van een kelder. Dat 
is wel het geval in de rekening over het logement, waar wordt gerefereerd aan het bouwen en dichtwerken van 
een kelder. Hier staat tegenover dat er wel expliciet een kleine ƒ 36, - werd afgerekend voor het graven en stellen 
van een waterput bij de pastorie.66 Dergelijke specifieke grondwerken werden, wanneer ze deel uitmaakten van 
de bouw, in principe dus expliciet geadministreerd. De kelder van de pastorie strekt zich van voor naar achter uit 
onder de rechtse helft van het pand, maar aan de voorzijde zijn hiervan geen sporen zichtbaar, ook niet in het 



uitwendige metselwerk beneden het maaiveld ter plaatse.67 Aan de basis van de rechter zijgevel bevindt zich een 
drietal lage keldervensters en ook rechts achter, in een smaller deel van de kelder is een dergelijke gevelopening 
aanwezig.68 Het bakstenen (verhoogd) tongewelf van de kelder reikt in het midden tot ruim twee meter en de drie 
zijwaartse vensteropeningen sluiten hierop aan door middel van spitse dwarsgewelfjes. De kelder bevat nog 
steeds voorzieningen voor de lagering van vele flessen wijn.69 Onder de linker helft van de pastorie is kennelijk 
geen kelder aanwezig. Niet alleen zijn hiervoor binnen noch buiten aanwijzingen te vinden, maar ook ca. 1,50 m 
diep prikken in het schone, droge zand onder de vloer van de linker voorkamer leverde geen voelbaar resultaat 
op.70 Maar opnieuw terug naar de hoofdlijnen.  
 
Nadat het basale metselwerk achter de rug was, diende er verband te komen tussen de allengs oprijzende gevels 
en ook moesten er kozijnen worden geplaatst. Op oude foto’s is vaak goed te zien hoe de traditionele bouw van 
huizen in zijn werk ging: de houten steigers groeiden mee tijdens de bouw, die – toen er met traditionele mortels 
werd gemetseld – met slechts enkele lagen bakstenen per dag vorderde.71 Men begon op de hoeken met het 
opzetten van vier of vijf lagen en vulde het beoogde muurwerk tussen de venster- en deurkozijnen vervolgens 
laag voor laag aan. Bij het opmetselen van gevels werden de steigers ten dele in voorlopige uitsparingen in het 
muurwerk verankerd.72 De voegen mochten niet breder zijn dan 6 á 7 millimeter – het liefst minder – en ze 
werden gewoonlijk voorzien van gesneden voegwerk. Zulke voegen werden letterlijk één voor één gesneden in 
de aangebrachte specie, waarbij het oppervlak gelijk kwam te liggen met het muurvlak.73 Het voegwerk mocht in 
verband met het risico van vorstschade absoluut niet in de herfst- en wintermaanden plaatsvinden. Het werk aan 
de pastorie is ongetwijfeld volgens bestaande voorschriften en gewoonten uitgevoerd, maar hierover is niets in 
het kasboek opgetekend. We kunnen wel zien dat het huis is gebouwd onder toepassing van het zogenoemde 
kruisverband, een metselsysteem waarbij in opeenvolgende lagen de lengte (de strekse zijde) en de breedte (de 
kopse of patijtse zijde) van de stenen zichtbaar is en de stootvoegen tussen de strekken verticaal steeds weer een 
halve steen ten opzichte van elkaar verspringen. Het kruisverband is een veel voorkomend en relatief stevig 
metselverband, dat niet voor niets onder meer ook in 19e-eeuwse vestingwerken is toegepast.74 Maar Cuypers 
zou Cuypers niet zijn als hij aan dit vrij monotone metselwerk geen decoratieve elementen toevoegde en op 
meerdere niveaus had hij dan ook een speelse bakstenen fries of een band voorzien.75 Vergelijkbare of zelfs 
(vrijwel) identieke banden zijn ook in het metselwerk van de kerk aanwezig – één van de duidelijkste fysieke 
aanwijzingen voor het gelijktijdig ontstaan van de beide ontwerpen. Het eerste kozijnhout is in de lente van 1867 
geleverd en betaald, maar niet eerder dan in het voorjaar van 1868 werden de eiken vloerribben en het vloer- en 
zolderhout geboekt. En verder nogmaals hout voor kozijnen en kosten van timmerwerk. Er mag worden 
aangenomen dat op dat moment de vier muren van het voorhuis zo goed als geheel waren opgemetseld, want 
hout was hierbij onmisbaar en het zal niet lang van tevoren zijn aangevoerd. Als veruit belangrijkste 
houtleverancier komt G.J. Lijsen uit Zutphen naar voren: hem is in totaal een kleine ƒ 1500,- betaald.76 Het 
timmerwerk werd voor ƒ 707,455 uitgevoerd door A.J. Lindenschot uit Medler, maar dit bedrag omvatte tevens 
een onbekende vergoeding voor zijn betrokkenheid bij de afbraak van de oude kerk.77  
 



 
 
Het siermetselwerk en de persiennes zijn na de restauratie weer in optima forma 
 
Intussen waren onder meer een deurkozijn, een flink aantal neuten en 20 drempels geleverd door ene G. ten 
Harkel, steenhouwer te Borculo.78 Het bedoelde deurkozijn is vrijwel zeker de uit verschillende segmenten 
samengestelde, in (Bentheimer) zandsteen uitgevoerde deuromlijsting die tientallen jaren de entree in de 
voorgevel heeft omgeven, maar die door vocht en vorst zwaar te lijden heeft gehad en daardoor vermoedelijk 
kort na de Tweede Wereldoorlog werd vervangen door wit geschilderde baksteen.79 Bij de recente restauratie van 
het pand werd naar voorbeeld van enige grote resten van de originele blokken en aan de hand van foto’s een 
replica van de voormalige zandstenen toegangsomlijsting geplaatst.80 Hierboven bleven de originele bakstenen 
spitsboog, de nog wel aanwezige latei en het glas-in-loodraam met ruitvormig patroon integraal gehandhaafd.  
De dubbele voordeur werd aan de buitenzijde uiterst sober uitgevoerd: beide vleugels waren samengesteld uit 
onbewerkte, verticale, vuren delen – ze werden elk voorzien van een kleine, ronde opening met een gietijzeren 
rooster en de linker deur bevatte daaronder ook  nog een gietijzeren brievenbus. De binnenzijden waren rijker 
uitgevoerd, met afgebiljoend lijst- en regelwerk en zwaar hang- en sluitwerk. Vierkante luikjes achter de beide 
openingen en een dito postbak aan de binnenzijde completeerden het geheel. Bij de restauratie werd de totale 
binnenzijde van de deuren gehandhaafd, maar is de grotendeels verrotte buitenzijde – die in het verleden al eens 
was bedekt met smalle schrootjes – vervangen door eiken delen, nu naar voorbeeld van de originele vorm. De 
vensteropeningen van de pastorie werden vrijwel zonder uitzondering voorzien van vierruits schuiframen met 
verdeeld bovenlicht.81 De eiken en zandstenen kozijnen en vensteromlijstingen zijn - op de exemplaren van de 
kelder na – allemaal origineel, en de ramen voor het veruit grootste deel eveneens.  
 
Een aardige, te vermelden bijzonderheid betreffende een afwijkend venster wordt verhaald in het volgende. Nu 
moeilijk meer te herkennen bouwsporen - van buiten gezien rechts naast het kleine, thans nog bestaande 
toiletvenstertje - laten zien dat in de noordgevel, aan het noordeinde van de overloop, aanvankelijk een ongeveer 
vierkant venster van ca. 1,25 x 1,25 m was aangebracht.82 Op enig moment (vermoedelijk ruim vóór de jaren 
’30) is dit venster verwijderd en grotendeels dichtgemetseld om te worden vervangen door een rond exemplaar 
met een middellijn van ongeveer 0,50 m, waarvan het houten of - waarschijnlijker - gietijzeren raam op zijn 
beurt in het midden van de jaren ’30 – bij de toenmalige, ingrijpende verbouwing - moet zijn uitgenomen om te 
worden dichtgezet; direct visueel contact met de huishoudsters was ‘uiteraard’ uit den boze – zeker ter plaatse 
van hun privé vertrekken. De bakstenen rollaag die dit raam omsloot bleef echter op zijn plaats en binnen deze 



vatting is nu opnieuw een rond, metalen raam geplaatst. Met dit herstel is dus zeker niet de oorspronkelijke 
venstervorm teruggebracht, maar er werd wel een tot ver in de bouwhistorie van het huis teruggaande 
reconstructie gepleegd.83 
 
De bouw van de pastorie vorderde gestaag en tegen de zomer van 1868 moet het pand in ruwe vorm gereed zijn 
geweest, inclusief het achterhuis, waarin de keuken en het washuis waren opgenomen. Op 30 juni werd namelijk 
betaald voor het opruimen van de pastorie, nadat eerder diezelfde maand het voegwerk door Hm. Smeenk was 
voltooid, waarvoor hij ƒ 76,75 kreeg.84 Dit betekent dat toen ook het door Cuypers beoogde siermetselwerk in de 
gevels was gereedgekomen. Er zijn op vijf verschillende niveaus opvallende, decoratieve baksteenstroken of 
friezen aangebracht. De eerste bouwlaag wordt bijvoorbeeld visueel beëindigd met een simpel, geblokt motief, 
gecombineerd met dubbele, overhoekse muizentanden, terwijl de beëindiging van de tweede laag uitsluitend 
overhoekse muizentanden laat zien.85 Dergelijke motieven werden veelvuldig toegepast in laat-middeleeuwse 
(gotische) baksteenarchitectuur en vermoedelijk heeft Pierre Cuypers zich daar dan ook door laten inspireren 
voor vele van zijn vroege neogotische creaties. Hetzelfde geldt mogelijk ook voor het dak. Tot de vanuit de verte 
het meest in het oog springende aspecten van de pastorie behoort immers het bijna zes meter hoge pannendak. 
Op 14 mei 1868 werden hiervoor 1200 ‘blauwe hangpannen’ afgerekend. Waarschijnlijk waren het zogenoemde 
oude holle of Hollandse pannen. Hollandse pannen werden eeuwenlang veruit het meest toegepast. Het ligt voor 
de hand – sterker, het kan bijna niet anders - dat Cuypers voor een traditioneel type dakpannen heeft gekozen, te 
meer daar er kennelijk enige duizenden aanwezige exemplaren konden worden hergebruikt. Alleen voor het 
voorhuis waren namelijk al ongeveer 4200 pannen nodig en voor het achterhuis daarnaast nog eens zo’n 1300.86 
Deze oudste dakbedekking heeft het echter niet tot heden uitgehouden. oOit – het is nog niet bekend wanneer – 
is deze dekking vervangen en op het hele huis liggen thans iets ‘modernere’ pannen: op het hoofdhuis 
zogenoemde ‘kruispannen’ en op het achterhuis ‘tuiles du Nord’, beide in de gesmoorde of grauwe variant.87 Het 
dak van het voorhuis wordt gedragen door een imposante kapconstructie, die onmiskenbare overeenkomsten 
vertoont met honderden jaren oudere voorbeelden. De met 21 sporen en een drietal spanten uitgevoerde kap rust 
ten dele op de zware balken van de zoldervloer, terwijl de zogenoemde spatkrachten via een tweevoudig 
etagebintsysteem met korbelen en blokkelen worden afgeleid naar een borstwering. Verder zijn de flierbinten 
door middel van een zogenoemde makelaar verbonden met een nokgording, terwijl de sporen zijn voorzien van 
schoorlatten om overlangse vervorming van de kap door wind tegen te gaan.88 Bij de constructie van de kap is 
gebruik gemaakt van ‘gerecycled’ hout: vele onderdelen van de spanten vertonen inkepingen en zaagsporen die 
wijzen op eerdere toepassingen ervan. Duidelijk herkenbaar zijn tevens de oude verflagen op en de geprofileerde 
hoekafwerkingen van een aantal balken.89 Dit is geheel volgens oud gebruik en ook hier volgde Cuypers dus de 
traditie. Het ligt voor de hand dat deze onderdelen grotendeels uit de kort tevoren gesloopte kerk en pastorie 
afkomstig zijn. De uit Medler afkomstige timmerman Lindenschot werd op 16 maart 1868 immers zowel betaald 
voor afbraak van de oude kerk als voor het timmeren van de nieuwe pastorie; het nog bruikbare sloopmateriaal 
kwam hiermee dus zonder omweg in handen van de bouwer.90 
 
De afbouw van de pastorie 
 
Mede omdat het plaatsen van deuren en ramen in de kozijnen in feite geen deel uitmaakte van de eerste, ruwe 
bouwfase, maar het begin inluidde van de tweede, is het opmerkelijk dat er in het kasboekje nergens expliciet 
sprake is van binnendeuren en slechts van ‘deuren en zonneschermen rondom de pastorij’.91 Mag hieruit worden 
afgeleid dat ook de deuren uit de afgebroken, oude kerk en pastorie (zo veel mogelijk) in de nieuwe pastorie zijn 
hergebruikt? Het lijkt erop. Het lijkt erop doordat vrijwel alle binnenhoutwerk – anders dan de externe deur- en 
raamkozijnen – een gangbare neoclassicistische detaillering vertoont, zonder – behalve in voor- en achterdeur - 
noemenswaardige kenmerken van neogotiek. En het lijkt er eveneens op door de nogal verschillende formaten en 
uitvoeringen die in de deuren zijn toegepast – soms zelfs binnen één en dezelfde ruimte, terwijl er bovendien aan 
meerdere deuren sporen van verzagen en aanpassen zijn waar te nemen. Zo zijn er op de begane grond van het 
voorhuis deuren die meer dan 20 cm in hoogte verschillen en die soms drie, maar ook wel twee panelen bevatten. 
Verder zijn er meerdere exemplaren waarvan de bovenregel flink in breedte afwijkt van die van de stijlen.92 
Slechts drie deuren in de gang van de begane grond zijn identiek - maar ook deze zijn niet zonder sporen van 
aanpassingen: ze waren kennelijk te hoog voor de reeds eerder geplaatste kozijnen. Deze drie deuren waren 
oorspronkelijk voorzien van gezichtsbepalende paneelomlijstingen, uitgevoerd in hoogreliëf.93 In de jaren ’50 
van de 20e eeuw zijn de originele profielen in het kader van de toentertijd ‘heersende’ moderniseringsgolf helaas 
uitgebroken, maar bij de restauratie zijn ze naar voorbeelden elders gereconstrueerd. Bij andere deuren - deze 
deuren kenden het soberder laagreliëf - was de schade minder en was het herstel navenant minder problematisch, 
al was het trekken van vele duizenden spijkertjes vervelend werk – alle deuren waren met hardboard of multiplex 
beplaat. De meeste kozijnen op de begane grond werden in de jaren ’50 eveneens ontdaan van de lijstwerken of 
chambranles. Dankzij het handhaven ervan in de linkse voorkamer, konden hiervan echter absoluut getrouwe 
replica’s worden vervaardigd.94 Net als die op de begane grond zijn ook de meeste andere deuren vermoedelijk 



hergebruikt. De deuren op de overloop zijn soberder en tot aan de recente restauratie – waren ze alle iets te kort 
en bovendien werden ze bij hun eerste keer inhangen vermoedelijk iets versmald om in de kozijnen te passen. De 
zeven kozijnen op de overloop boven doorstonden de jaren ’50 overigens zo goed als gaaf.  
 
Vrijwel alle grote vensters – zowel boven als beneden - zijn bij de bouw van het huis voorzien van openslaande, 
gevouwen binnenblinden - eveneens in neoclassicistische trant gedetailleerd.95 Deze blinden, die door middel 
van een diagonale stang kunnen worden vergrendeld, zijn nog steeds aanwezig en functioneren naar behoren. 
Slechts in de beide voorkamers zijn ze in geopende toestand van oudsher gevat in speciale muurkasten; elders 
staken ze wanneer ze open stonden een eindje de kamer in.96 Tijdens de restauratie werd hierin een wijziging 
gebracht, in die zin dat in de andere ruimten de dikte van de wanden, of eigenlijk van de spouw, iets werd 
verruimd in verband met de gewenste warmte-isolerende functie ervan. Terwijl de pastorie vanbinnen werd 
voorzien van 20 paar blinden, kwamen aan de buitenzijde even zovele persiennes – luiken met schuin geplaatste 
latjes, of, zoals het in het kasboekje wordt vermeld: ‘Zonneschermen rondom de pastorij’.97 Deze in totaal 40 
persiennes – vermoedelijk (grotendeels) de originele - zijn na de opheffing van het huis als pastorie tientallen 
jaren inpandig opgeslagen geweest en werden bij de restauratie hersteld. Ze hangen nu weer op hun plaats en 
behoren tot de meest in het oog vallende visitekaartjes van het gerevitaliseerde monument. 
In de beide belangrijkste kamers zijn in 1868 elk drie vensterbanken aangebracht - échte vensterbanken nog, 
waarin je werkelijk kon zitten. Hoe de vensterbanken er exact hebben uitgezien is vooralsnog onbekend. Dit is 
niet alleen te wijten aan het ontbreken van fotomateriaal, maar is met name een gevolg van het feit dat vijf van 
de zes ruimten onder de vensterbanken rond 1925 zijn benut voor het plaatsen van op maat gemaakte, gietijzeren 
ledenradiatoren van een centraal verwarmingssysteem. De zesde vensterbank is toen (?) ook iets aangepast, maar 
tijdens de restauratie kwam een origineel wandpaneel tevoorschijn, dat in ieder geval een indruk van de vroegere 
toestand zal blijven geven. Hiernaast kwamen bij alle vensterbanken na afbranden van de bladderende verflagen 
bovendien sporen van dunne, rechthoekig verlopende lijstjes voor de dag, die een vroegere detaillering van de 
vlakken onder de ramen en de dagkanten met de luiken verraden. Deze sporen zijn wel gedocumenteerd, maar 
bij de restauratie zijn de lijsten niet teruggebracht. De radiatoren en de overigens al eerder nader aangepaste 
vensterbanken zijn – behoudens het noodzakelijke lak- en spuitwerk – merendeels in de in 2002 aangetroffen 
opstelling gehandhaafd en hergebruikt. 
 
Bij de bouw van de pastorie werd het nodige ijzer- en loodgieterswerk in hoofdzaak verricht door G. Emsbroek, 
H. Eijkelkamp, A.J. Lindenschot (als timmerman), H. Barendsen en G.J. van Ark. Deze werken omvatten zulke 
uiteenlopende zaken als het completeren van de waterpompinstallatie, het maken van dakgoten, het monteren 
van het hang- en sluitwerk van de deuren, zonneschermen en blinden en het plaatsen van dakramen. Koperslager 
en loodgieter Emsbroek uit Vorden, die ook de ‘looijen kokers van het bovensecreet’ – de valpijp van het 
boventoilet dus - aanlegde, ontving veruit het grootste bedrag, nl. ruim ƒ 515,- van de in totaal ƒ 843,335. Van dit 
totaalbedrag kreeg verder nog ene J.H. ten Braak uit Zutphen een som van ƒ 4,05 voor het plaatsen van ‘ijzeren 
roeden in 4 gevelraamtjes’ [sic] - van de diefijzers in de vier kelderraampjes dus.98 Indien de secreten waren 
uitgevoerd zoals in die tijd gebruikelijk was, dan hadden ze een vaste, aan de muur bevestigde houten zitting, die 
was voorzien van een losse bril met een passend deksel. In de stortkoker bevond zich nogal eens een klep, die 
“als er een klein gewigt op valt, daarvoor wijkt, en zich na het doorlaten der daarop gevallen stoffen wederom 
terstond sluit; deze kleppen zijn bestemd om het opstijgen van dampen uit den privaat-put te beletten, en alzoo de 
verspreiding van stank te voorkomen.”99 Of zo’n mechaniekje ook in de pastorie was ingebouwd is thans niet 
meer te achterhalen; in de jaren ’30 werden Sphinx-closetpotten geplaatst, werd (opnieuw) getegeld en zijn de 
relicten van eerdere voorzieningen kennelijk verwijderd. Bij de recente restauratie is modern sanitair ingebracht - 
met respect voor het verleden.  
In de bijkeuken zijn nog steeds een waterpomp en een hardstenen gootsteen aanwezig, in 1869 aangelegd door 
Emsbroek en Barendsen.100 Zo’n pomp omvatte een smeedijzeren pompstang of zwengel en een cilinder waarin 
een houten zuiger met een zuigleer kon bewegen. Tevens kwam er een omtimmerde, dubbel uitgevoerde, loden 
pompbak met twee grote en twee kleine koperen kranen en een tweetal overlooppijpjes. De pompbakken dienden 
om een watervoorraadje te kunnen aanhouden.101 De grote, handbediende pomp is na het installeren van een 
elektromotor met voorraad- en druktank, eveneens in de jaren ’30 (waarover later), overbodig geworden, maar 
hij is gelukkig wel in situ gehandhaafd. 
  
Na de ruwbouw, de voltooiing van het ijzer- en loodgieterswerk en het aanbrengen van de deuren en ander 
houtwerk, was het tijd voor de feitelijke afwerking van het pand. Dit betekende onder meer stuken en pleisteren, 
het leggen van de vloer in de gang, alsmede het maken van de stoep, werken die eind 1868 en begin 1869 
moeten hebben plaatsgevonden. De stoep was aanvankelijk zo goed als zeker uitgevoerd in baksteen, want in 
1895 werd een verzoek ingediend tot herstel van een in slechte staat verkerend, maar inmiddels stuk gevroren, 
drie treden hoog bordes van baksteen en cement.102 De vloer in de gang werd in de winter van 1868 belegd met 
de nog aanwezige blauw, bruin en zwart-wit getinte estriken of plavuizen, maar vrijwel zeker is het aanvankelijk 



de bedoeling geweest dat er een eenvoudige, gladde donkere kalkmortel aan de oppervlakte zou komen te liggen, 
vergelijkbaar met die welke nog in de keuken aanwezig is. De estriken zijn namelijk niet alleen aantoonbaar op 
zo’n oudere laag aangebracht, maar het wordt bovendien zowel bij de eerste trede van de trap, als bij alle poeren 
onder de deurkozijnen en drempels van het voorhuis duidelijk dat de tegels enkele centimenters te hoog liggen. 
Hiernaast zijn in de gang binnen het gehele voorhuis de (hardstenen) plinten onder het vloerniveau verzonken.103 
Bij de restauratie zijn de vloeren uiteraard integraal gehandhaafd en beschadigingen ervan worden zo veel 
mogelijk hersteld. 
  
Het maken van gepleisterde plafonds, zoals in de pastorie, vergde toentertijd allereerst het aanbrengen van een 
reeks latten of schroten aan de onderzijde van de vloerbalken van de bovenliggende bouwlaag en vervolgens van 
een laag droog riet, die hierop met koperdraad werd vastgezet. Daarna bracht een stukadoor een eerste ruwe laag 
pleisterwerk aan, gevolgd door een tweede en pas dan – we zijn inmiddels al enkele weken verder – kwam er een 
gladde afwerkingslaag. Voor lijstwerk aan en rond de plafonds werden om te beginnen overlangs doorgezaagde 
rondhouten aangebracht, al naar gelang de dikte van het gewenste stucwerk en vervolgens werden hierop riet en 
stuuk aangebracht. Ornamenten of delen ervan werden gewoonlijk in gips gegoten en dan aan de plafonds vast 
gepleisterd.104 Het ‘blavoneren en bepleisteren’, zoals het in het kasboekje wordt genoemd, is uitgevoerd door 
een zekere R. Goorkate uit Hengelo (Gld), die kennelijk bijzondere kwaliteiten bezat, want vooral het stuukwerk 
van de plafonds in beide belangrijkste kamers is vrij rijk uitgevoerd.105 Een deel van de overwegend florale 
motieven is door middel van gietwerk in mallen tot stand gebracht, maar er is ook opmerkelijk handwerk 
gerealiseerd.106 De ornamenten in de twee plafonds zijn totaal verschillend van karakter. In de ‘groote zaal’ (de 
rechter kamer) is het plafond het duidelijkst neogotisch van karakter, vooral door de zes spitse vormen. Het 
centrale ornament, met grote acanthusbladeren (= berenklauw), wordt hier geflankeerd door een zestal 
verschillende takken met bladeren en vruchten, die onder meer eik, laurier, vijg en walnoot (attribuut van St. 
Antonius van Padua) lijken voor te stellen. In de linkse kamer bevindt zich een uit een viertal cirkelsegmenten 
samengesteld, kruisvormig ornament, met hierbinnen (gestileerde), eveneens florale motieven. Het gaat hierbij 
onder meer om lelies (attribuut St. Antonius van Padua) en om zonnebloemachtige vormen. Het is opmerkelijk 
dat - in het overigens totaal spiegelbeeldig uitgevoerde ornament – alleen de vier bladmotieven aan de beide 
korte zijden van elkaar verschillen.  
Of (delen van) de in de plafonds gebruikte ornamenten uit het atelier van Cuypers en Stoltzenberg in Roermond 
afkomstig zijn, is (nog) niet bekend. Ze zijn zo goed als onbeschadigd gebleven en vergden nauwelijks 
restauratie. Anders dan de beide centrale ornamenten vertoont het brede lijstwerk in beide kamers voornamelijk 
neoclassicistische vormen: ze worden gekenmerkt door zwaar aangezette kroonlijsten. Tijdens de restauratie 
kwam echter juist hier een van de grootste verrassingen tevoorschijn: de oorspronkelijke, typisch neogotische 
polychromie van een van de plafonds. Maar hierover verderop meer. 
 

 



Tijdens de restauratie kwamen onder dikke lagen witsel de originele kleuren van het plafond van de ‘zaal’ weer 
tevoorschijn 
 
In 1869 zijn twee schoorsteenmantels geplaatst. De twee identiek gevormde schoorsteenmantels zijn in een voor 
de bouwtijd kenmerkende trant uitgevoerd en zijn vermoedelijk dus nieuw gemaakt.107 Opmerkelijk is dat die 
eigentijdse trant totaal niets heeft van de neogotiek: de vormen zijn sober van aard en sluiten aan bij een toen 
frequent in de eclectische bouwkunst gebruikte stilering. Het huis moet aanvankelijk slechts verwarmd zijn 
geweest door middel van een drietal haarden, waarvan één in elk van de beide voorkamers en de derde in de 
keuken, waar hij tevens dienst deed als kooktoestel. Gelukkig zijn de beide schouwen in de kamers bij de latere 
aanleg van centrale verwarming niet verwijderd en zijn ze ook nu nog als sobere, maar statige blikvangers in 
deze twee ruimten aanwezig. De oude schouw van het achterhuis heeft daarentegen wel het veld moeten ruimen.  
 
In 1869 en 1870 vond tevens een belangrijk deel van het schilder- en behangwerk plaats. Het behangen werd in 
drie fasen uitgevoerd: in mei 1869 is de totale pastorie in grondpapier gezet met hulp van linnen, garen, spijkers, 
plaksel en – uiteraard - papier. In het voorhuis is vrijwel overal een betengeling aangebracht, zodat behang los 
van de muur zat en er een isolerende luchtmassa bestond. Bij de buitenmuren van de hoofdkamers konden die 
‘papieren spouwen’ tientallen centimeters diep zijn. In september het jaar daarop volgde het nette overbehangen 
door ene J. Vergeer uit Zutphen en in januari van het jaar 1871 ten slotte het zogeheten overbehangen van ‘de 
zaal’ met 16 rollen goudpapier door J.J. Olthof uit Deventer en voorafgaand hieraan ook het afschilderen van die 
ruimte.108 Het plafond en het stucwerk in deze kamer werden in de winter van 1870-1871 rijkelijk voorzien van 
veelkleurig schilderwerk. Deze polychromie strekte zich, behalve over het centrale ornament, ook uit over het 
pleisterwerk en het neoclassicistische lijstwerk. Dankzij het afbladderen van enige later aangebrachte witsellagen 
zijn er verschillende tinten groen, bruin en oker determineerbaar geworden, tot een totaal van acht kleuren. Of 
het gevonden kleurenschema van de hand van Pierre Cuypers is, is vooralsnog niet met zekerheid bekend, maar 
dit is wel waarschijnlijk. Zeker is wel dat hij vanaf zijn vroegste ontwerpen een bijzonder belang hechtte aan 
harmonische tinten en dat hij zich in de jaren waarin hij kerk en pastorie ontwierp met dergelijke kleuren en 
kleurspectra bezig hield.109 Dat de zaal, met zijn neoclassicistische lijsten, door toepassing van polychromie 
alsnog een neogotisch karakter ging uitstralen moge duidelijk zijn. De oorspronkelijke kleurstelling van het 
plafond is bij de restauratie in kaart gebracht en werd voor vrijwel 100 % hersteld. Dit betekent onder meer dat 
de stuclijsten in okers en bruinen zijn geschilderd en dat het gepleisterde veld een strakke, groene tint heeft 
gekregen, terwijl in het florale ornament de meeste van deze kleuren nog eens in detail terugkomen. De 
polychromie in de ‘groote zaal’ strekt zich ook uit over de top van het rookkanaal, die eveneens is voorzien van 
lijstwerk. Het plafond van de linkse kamer werd in twee zachte geeltinten gesausd; voor deze keuze is geen 
historische grond. 
 
 
  
 
 



 
 
 
De polychromie hersteld. Rechts St. Antonius, de patroonheilige van de parochie 
 
Blijkens het kasboek werd het schilder- en glaswerk omstreeks 1870 uitgevoerd onder leiding van J.A. Greuters 
uit Vorden; het schilderen van de zaal of pastoorskamer – aangenomen mag worden dat hier het polychrome 
plafond wordt bedoeld - kostte, op 27 cent na, vijftig gulden.110 Dezelfde Greuters liet zijn sporen letterlijk in 



handschrift na: achter het zware, gehandhaafde voordeurslot – een zogenaamd ‘pompslot’ of ‘bramahslot’ – 
kwam de potloodtekst ‘J.A. Greuters  J.J.B. Meijnen, G. Busink en ?. Winterswijk // Schilders’ tevoorschijn.111  
Ook voor wat betreft het behang bleek de pastorie nog wat verrassingen te bevatten. Bij het verwijderen van de 
oude behanglagen op linnen (tengel)112, zijn verspreid namelijk nog aanzienlijke resten van de oudste behangsels 
aangetroffen en delen hiervan zijn geconserveerd.113 Ze zijn overwegend groen van tint en voorzien van florale 
motieven. Wanden of linnen werden eerst met grauw papier of misdruksel beplakt en vervolgens voorzien van 
behangselpapier, een product dat pas in de loop van de 19e eeuw op grote schaal op de markt kwam, dankzij de 
toepassing van de roterende drukpers. Vanaf circa 1856 nam het aantal geproduceerde tinten toe en daalde de 
kostprijs door de uitvinding van kunstmatige kleurstoffen. Het toenmalige behang was voorzien van repeterende 
stroken of ‘randen’ en de kostprijs was, behalve van de toepassing van de roterende pers, onder meer afhankelijk 
van het aantal drukgangen en randen.114 Een tientallen jaren later gedateerde, maar  - gezien de naam van de 
patroonheilige van de parochie en zijn ‘maatschappelijke functie’ (“Antonius mijn beste vrind, zorg dat ik mijn 
[… ] vind”) - niet minder aardige vondst was een als nieuwe behangondergrond gebruikte pagina van een al lang 
niet meer bestaand agrarisch weekblad, waarin het leven van St. Antonius werd verhaald. [Toeval? Ja!]  
Vanaf het vroege voorjaar van 1871- dat is meer dan vier en een half jaar na het begin van de bouw - moet de 
pastorie enigszins bewoonbaar zijn geweest. Net als bij de kerk, was dat in feite een buitengewoon trage gang 
van zaken. 
 



 
 
De gerestaureerde pastorie vanuit het westen 
 
De laatst gedateerde post in het kasboekje is die van 6 mei 1874, waarin staat dat aan H. van Erkel uit Zutphen ƒ 
175,- is betaald voor de aanleg van ‘een nieuwen koperen bliksemleider’.115 Kennelijk vertrouwden de bewoners 
niet op de voorzienigheid. De voorziening werd uiteraard op de hoogste delen van het hoofdhuis aangebracht en 
mogelijk waren het resten van deze eerste bliksemafleider die zichtbaar waren bij de aanvang van de restauratie. 
Wat werd aangetroffen, bestond, behalve uit enkele sprieten op het dak,  uit ca. 2,5 cm brede, dunne koperlinten 



en gepunte staven, die op geruime afstand van de gevels in de aarde waren gedreven.116 Thans is een geheel 
nieuwe installatie aanwezig, maar enkele relicten van de oude bliksemafleiding aan de achterzijde van het huis 
zijn gehandhaafd. 
 
Wijzigingen en raadsels 
 
We gaan opnieuw terug naar het chronologisch overzicht van de bouwgeschiedenis en vooral naar die van het 
achterhuis.      
Met de ingebruikname van de pastorie, in 1871, was de bouw ervan namelijk allerminst voltooid, want nog in 
datzelfde jaar is besloten tot een verandering. Zo werd in november 1871 de schoorsteen in de keuken gewijzigd 
en zijn grond- en funderingswerken verricht om de gang te verlengen, direct gevolgd door het opmetselen, 
voegen en het met zink dakdicht maken hiervan. De verlenging had betrekking op het eerste deel van de 
achtergang, dus het gedeelte direct voorbij de dubbele deuren onder de spitsboog. Pas in maart 1872 werden de 
4000 hiertoe benodigde stenen betaald – een bedrag van ƒ 48,50. In januari 1873 werd de nieuwe achtergang 
gepleisterd en is ook de vloer gelegd.117 De gang telt enkele eenvoudige, met neogotische kenmerken 
gedetailleerde kolonnetten, waarvan er twee onderin met bladzink zijn beslagen, terwijl ook elders zink op 
muren is gevonden. Wanneer dit is aangebracht is niet bekend en naar de functie ervan kan hier slechts worden 
gegist: waarschijnlijk had het ten doel het uitzweten van optrekkend vocht aan de binnenzijde van het pand tegen 
te gaan.118 Meer over de gang hierna. 
 
In diezelfde maand, januari 1873, werd de logeer- en meidenkamer ‘overbehangen’ (d.w.z. van ‘net’ behangsel 
voorzien) en aansluitend vond groot schilderwerk plaats in de gangen beneden en boven, in vier kamers, in het 
trappenhuis en in de keuken en het washuis, dit alles ten bedrage van ƒ 166,58.119 Waar de genoemde logeer- en 
meidenkamer - hier verder dienstbodekamer genoemd - heeft gelegen, is bij gebrek aan meer specifieke, 
contemporaine gegevens niet met zekerheid vast stellen.120 Dat er enig verband bestond tussen het afronden of 
het tot stand komen van deze ruimte en de werken aan de gang en de schoorsteen, ligt echter wel voor de hand. 
De dienstbodekamer heeft – ook gezien de situering van de keuken – aan de achterzijde van het pand gelegen, 
maar hij is in ieder geval niet te vereenzelvigen met het huidige, vlak gedekte aanbouwtje aan de bijkeuken.121 
Het ontwerp van dit kleine bouwdeel, dat overigens wél als zodanig – als kamer voor de dienstbode - bedoeld 
was, dateert van veel later, namelijk van augustus 1911. De overgeleverde bouwtekening van dit vertrek laat 
helaas niets méér zien dan wat al bekend was.122 Zeker is wel dat de nog bestaande keuken en het washuis van 
oudsher werden gedekt door een zadeldak en denkbaar is dat het kamertje niét beneden, maar op de zolder onder 
dit dak was ingericht en dat er een inpandige trap van de keuken daarheen was. Er was ten minste één raam op 
die zolder: centraal in de noordgevel bevond zich een 80 cm brede en in totaal 1,20 m hoge vensteropening met 
keperboog, maar mogelijk waren er ook een of meer gietijzeren steekraampjes aangebracht – zogenoemde vier- 
of zespannertjes.123 Bij de restauratie van het huis is het venster met keperboog weer teruggebracht, waarbij de 
westelijke helft van het oorspronkelijke metselwerk kon worden hergebruikt. De vensters op de begane grond 
van de keuken, met hun getoogde bogen of segmentbogen, wijken in hoofdvorm af van het type dat Cuypers in 
het voorhuis toepaste en het is dan ook denkbaar dat ze niet – of slechts ten dele - door hem werden ontworpen. 
Het is niet onmogelijk dat hij ze geheel of slechts voor een deel (bijvoorbeeld alleen de kozijnen) heeft laten 
hergebruiken.124  
 
Voor wat betreft het wijzigen van de schoorsteen, in 1871, is niet duidelijk welke werkzaamheden er werden 
uitgevoerd, maar een groot, aan de achterzijde van het hoofdvolume goed zichtbaar en al sinds lang niet meer 
gebruikt rookkanaal kan hierover wellicht een tipje van de sluier oplichten. Dit rookkanaal is zeker niet tegelijk 
met het eerste metselwerk tot stand gekomen en werd in de bestaande gevel ‘ingeboet’. Het is op de zolder via 
een zogenoemd ‘gesleept’ kanaal in verbinding gebracht met de linkse van de beide schoorstenen achter de nok 
van het dak.125 Mogelijk was er aanvankelijk te weinig trek in deze lage schoorsteen van het voorhuis en werd hij 
daarom verlengd naar het rookkanaal van het voorhuis. Maar het is ook denkbaar dat de ingreep op de een of 
andere manier ruimtelijk samenhing met de verlenging van de gang. In dat geval zou een eerdere schoorsteen in 
de keuken ook tegen de oostelijke wand gebouwd geweest kunnen zijn. Deze gevel werd bij de verlenging van 
de gang van buiten- tot binnenmuur; sporen van een rookkanaal zijn hier tot op heden echter niet aangetroffen.126 
Hoe dan ook, het latere, gesleepte rookkanaal functioneerde waarschijnlijk als rookafvoer van de keukenhaard, 
totdat in 1935 een nieuwe schouw tegen de oostmuur van de bijkeuken tot stand kwam.127 
 
Ook nadat het kasboekje was afgesloten en de bouw voltooid heette te zijn, blijken er nog tal van wijzigingen te 
zijn uitgevoerd die achteraf moeilijk interpretabel zijn. We hebben het hierbij over een periode van meer dan 35 
jaar, namelijk van 1874 tot en met 1911.  
Dat het oorspronkelijk muurwerk in de keuken en de bijkeuken er totaal anders uitzag dan dat van na 1935, staat 
inmiddels vast. Zo is bij de vormrestauratie van het achterhuis onder meer gebleken dat er in het metselwerk van 



de oost- en westgevels van keuken en bijkeuken (het washuis) meerdere dichtgezette raam- en deuropeningen 
voorkomen. Het meest verrassend hierbij was de vondst van duidelijke sporen van een voormalige ingang van de 
keuken ter plaatse van de huidige drie neerwaartse treden vanuit het voorhuis naar de gang van het achterhuis. 
De traptreden, maar ook een der kolonnetten onder de boog aan het begin van de verlengde gang bedekken de 
sporen van deze voormalige ingang voor een gedeelte, wat wel aangeeft dat hier een ingrijpende aanpassing 
heeft plaatsgevonden.128 Verder bleek dat het gehele metselwerk rechts van deze kolonnet met gesneden voegen 
was afgewerkt: hiermee werd de voormalige buitenmuur blootgelegd, die – zoals we al zagen – na de verlenging 
van de gang, in 1873, gepleisterd is. De huidige toegang van de keuken is pas later in deze muur ingebracht129, 
vreemd genoeg slechts een 30 cm links van een eveneens daarvóór reeds bestaande doorgang, die half verdween 
bij het opmetselen van een halletje (?) en de scheiding tussen keuken en bijkeuken of washuis.130 De wijziging 
van de toegangen vond vermoedelijk tegelijkertijd plaats met de aanleg of de vernieuwing van de traptreden in 
de gang en het dichtzetten van de daaraan grenzende deuropening. Misschien vond dit plaats aansluitend aan de 
eerste bouwfase - en wellicht maakte het ook deel uit van het verlengen van de gang, in de winter 1871-1872 - 
maar zeker is dit allerminst.131 Wel staat vast dat de aanbouw met toiletruimten en gang zoals die thans nog op 
de eerste verdieping herkenbaar is al in de eerste bouwfase tot stand is gekomen: hij is namelijk onmiskenbaar 
als zodanig op de kadastrale kaart van 1869 aangeduid.132 Wanneer de gevonden toegang tot het achterhuis ter 
plaatse van de traptreden ooit een (beoogde) functie heeft gehad, kan dat slechts zijn geweest in de jaren 1867-
1869. Concreet zou dit betekenen dat nog tijdens de bouw een aanpassing heeft plaatsgevonden en dat een eerder 
smaller bedoelde aanbouw hierbij werd ‘verdubbeld’. Een goede reden voor de wijziging kan geweest zijn in de 
verruimde aanbouw een toegang tot en de plaatsing van een toiletruimte op de verdieping mogelijk te maken.133 
Op de begane grond strekte het voorhuis zich vanaf dat moment uit tot de huidige kolonnetten en omvatte het 
dus ook de ruimte met de huidige drie traptreden – maar mogelijk zonder dat die toen al waren geplaatst. De 
toegang naar de keuken zal dus nooit als zodanig hebben gefunctioneerd, want in de jaren 1867-1869 was de 
pastorie nog niet eens bewoond. 
  
We kunnen er door de gedane vondsten van sporen van wijzigingen en de mogelijke verklaringen daarvoor wel 
van uitgaan dat de verlenging van de gang, die in feite een vervolg was op de eerste aanpassing van het plan, ook 
in het voorhuis gevolgen heeft gehad. Zo was het construeren van de verbindende boog tussen de kolonnetten in 
het voorste deel van de gang waarschijnlijk onderdeel van hetzelfde werk. Tijdens de restauratiewerkzaamheden 
bleek namelijk dat er boven die boog een hanenkam en een rechte naad aanwezig zijn; kennelijk is daar eerder 
dus een recht gesloten gevelopening geweest. Door deze hoge gevelopening (een hoog venster of een toegang 
met bovenlicht) viel daglicht in de richting van de gang van het voorhuis naar binnen. De gang eindigde echter 
op  is de muuropening onder spitsboog. Deze spitsboog was – net als die aan de voorzijde van het huis - 
vermoedelijk voorzien van een glas-in-loodraam134, maar bij het verruimen van de aanbouw en het erop 
volgende verlengen van de gang verloor dit venster al gauw zijn functie. Het hoge raam daarachter werd toen 
immers ten dele dichtgezet en vervangen door de lagere boog op de kolonnetten, terwijl er ook nauwelijks meer 
licht via de verlengde gang zelf te verwachten was. Het logische gevolg was het dichtmetselen van de totale 
noordelijke spitsboog, waarin toen geen glas-in-loodraam meer behoefde te worden gehandhaafd (of te worden 
geplaatst). Tevens veranderde de functie van de gevelopening die hieronder lag (een achteringang of – 
waarschijnlijker - een venster) hierbij naar die van een inpandige doorgang.135  
 



 
 
De start van de heropening van de dichtgemetselde spitsboog in de gang 
 
Later – vermoedelijk in de jaren ’60 van de 20e eeuw - is de deze doorgang nog enige malen gewijzigd, onder 
meer vanwege het plaatsen van nieuwe, iets smallere deuren. Bij de restauratie in 2003/2004 is de spitsboog 
weer geopend om (opnieuw) te worden voorzien van bij het huis passend, sober glas in lood. De jaren ’60-
deuren zijn vervangen door nieuw gemaakte deuren in stijl; het sobere glas in lood in deze deuren en in de 
spitsboog vormt een eenheid. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Het nieuwe glas in lood in de herstelde spitsboog en de nieuwe deuren in de gang op de begane grond  
 
Een volgende verrassing was de vondst van een overhoeks muizentandfries hoog boven de tweede, boogvormige 
doorgang in de gang. Ook hier bevond zich kennelijk een buitenmuur en ook híer tasten we in het duister voor 
wat betreft de functie en de datering van de hiervóór gelegen, kleine ruimte. Mogelijk gaat het om het al met een 
vraagteken aangeduide halletje dat als een tochtwering zou hebben kunnen dienen in de looproute naar de kerk 
langs de schutting. Maar zonder verdere schriftelijke, getekende of andere136 aanknopingspunten vormen alle 



gevonden bouwsporen – hoe duidelijk ze meestal ook zijn – een raadsel voor wat betreft de functie van de 
vertrekken. Wanneer de hierboven geschetste, veronderstelde verruiming van de aanbouw ten behoeve van een 
toilet op de verdieping onjuist zou zijn, blijft het raadsel van de toegang tot het achterhuis. Immers: een deur die 
uitkomt op een trapje is absoluut onbruikbaar. Hiernaast laat een aantal niet met zekerheid te plaatsen of te 
benoemen ruimten nog gelegenheid voor tal van andere speculatieve aspecten in de beschrijving. Eén van die 
speculaties is dat de vreemd aandoende combinatie van gewijzigde en verplaatste gevelopeningen aanpassingen 
aan nieuwe eisen zouden kunnen zijn van relicten van een (nog) onbekende aanbouw aan of een bijgebouw van 
de eerste kerk en pastorie op deze plaats.137 In het eerder aangehaalde stuk uit 1855 werd het complex immers 
omschreven als: “Eene kerk en daaraan annexe Pastorie met accessoire gebouwen en getimmerten”.138 Dat 
zulke accessoire gebouwen niet op de kadastrale kaart van 1869 voorkomen is gezien de bouw van de nieuwe 
pastorie begrijpelijk. Deze mogelijkheid moet dus worden opengelaten.  
 
Een andere, en niet minder gewaagde speculatie is dat het nog bestaande achterhuis niet (geheel) hetzelfde is als 
dat wat Cuypers ontwierp, of er zelfs geen deel uitmaakte. Direct na de totstandkoming van de pastorie zou dan 
een wijziging of uitbreiding hebben plaatsgehad waarbij het oorspronkelijke Cuypersconcept belangrijk geweld 
werd aangedaan.139 Het blijft dan een raadsel wanneer zo’n verbouw heeft plaatsgevonden. In de geraadpleegde 
archieven zijn er geen sporen van gevonden, maar hij zou dan uitgevoerd moeten zijn tussen 1874 en 1911 en 
vermoedelijk dichter bij het eerste dan bij het laatst genoemde jaar. 
 
Over een aantal wijzigingen in en om het achterhuis zijn we gelukkig beter geïnformeerd. Als eerste gaat het 
daarbij om een vervolg op de al genoemde verlenging van de gang. Om enigszins beschut de ongeveer 30 meter 
tussen pastorie en kerk te kunnen overbruggen werd speciaal ten dienste van pastoor en kapelaans in 1870 een 
schutting getimmerd.140 De schutting moet achter de huidige bijkeuken langs hebben gelegen, dus ongeveer op 
de plaats van de tegenwoordige gang naar de kerk. De schutting was na ongeveer 25 jaar vervallen en daarom 
vroeg pastoor P.J. van den Bergh in april 1895 toestemming voor het laten bouwen van een gang. Deze werd 
toen begroot op ƒ 300,-. Een half jaar later ging een tweede verzoek de deur uit; hierin was sprake van een 
begroting van ƒ 800,-, maar toen het bisdom de vergunning eenmaal had verleend en de metselaar in het voorjaar 
van 1896 aan de slag was gegaan, was dit bedrag reeds opgelopen naar ƒ 1300,-.(!) Toch werd toen spoedig een 
muur voltooid en vervolgens is dit bouwsel uitgebreid, want in 1900 werd opgemerkt dat de muur welke kerk en 
pastorie verbindt ‘tot sieraad is gebouwd’ en verder: ‘Hiertegen is aan de achterzijde de gang gemaakt.’141 Op 
grond van een foto die niet veel later werd gemaakt, is met zekerheid  te zeggen dat de gang aanvankelijk was 
uitgevoerd met ronde vensters, maar op één enkel exemplaar in een latere aanbouw aan de sacristie van de kerk 
na, zijn die alle verdwenen.142 De overdekte verbinding is namelijk op grond van een ontwerp uit 1936 sterk 
veranderd. De wijziging hield onder meer in dat ramen en deuren zijn uitgebroken. Daarna zijn nieuwe, stalen 
ramen ingebracht, is de gang iets hoger werd opgemetseld en werd er ook een nieuw plat dak geplaatst. Het 
plafond van de gang is daarbij bekleed met in vakken aangebracht ‘Insulite’, een toen relatief nieuw, maar 
veelvuldig gebruikt product, dat we tegenwoordig ‘zachtboard’ noemen.143 De toestand van de gang, zoals we 
die nu aantreffen en waarvan een kleine helft kadastraal bij de pastorie behoort, gaat in hoofdzaak terug op deze 
aanpassingen.  
 
Een tweede wijziging waarover we vrij goed zijn geïnformeerd is de bouw van het nog bestaande kamertje naast 
de bijkeuken. Deze in de ‘oksel’ van de gang naar de kerk en de bijkeuken gebouwde ruimte kwam in 1911 of 
1912 tot stand als zitkamer voor de huishoudster. De doorgang van de bijkeuken naar het vertrek kwam op de 
plaats van een vroegere vensteropening, gelijk aan de twee nog bestaande getoogde vensters in de keuken. Het 
kozijn en het raam zijn kennelijk hergebruikt in deze kamer. De drie zijn identiek, maar de plaatsing van dit 
bestaande materiaal in de nieuwe gevel is, op zijn zachtst gezegd, nogal amateuristisch: het boeibord van het dak 
bedekt een deel van de segmentboogvormige hanenkam boven het venster. Of zich aan deze zijde voorheen ook 
een deuropening heeft bevonden viel uit de zichtbaar geworden bouwsporen niet op te maken, maar, gezien de 
beschikbare ruimte in de gevel, is dit onwaarschijnlijk. Het aanvankelijk als een zitkamertje voor de huishoudster 
bedoelde vertrek werd rondom bestreken van lichtgroene muurverf, waarop een witte, gesjabloneerde bies met 
gestileerd floraal motief was aangebracht. Later (al medio jaren ’20?, maar – waarschijnlijker - in de jaren ‘30) is 
de vloer van het vertrek tot souterrainniveau verlaagd en heeft het een functie gekregen als onderkomen voor de 
CV-ketel en als stortplaats voor kolen. Het werd (toen?) via een schuifdeur ook toegankelijk gemaakt vanuit de 
gang naar de kerk. Nog weer later, mogelijk in de jaren ‘50, is een deel ervan afgescheiden om te gaan fungeren 
als badkamer, met warm en koud water, geleverd via een geisertje in de bijkeuken.  
 
Het is vrijwel zeker dat de pastorie kort na 1900 een flinke opknapbeurt heeft gehad, want in 1917 heette het dat 
de buitenkant in geen 15 jaar werd geverfd: “Al de ramen en blinden zijn verfeloos [sic]. Men kan niet meer zien, 
dat ze ooit geverfd zijn.” Het kerkbestuur verzocht het bisdom daarom een verfbeurt toe te staan, waarbij voor 
onderhoud van de buitenblinden werd gerekend op vijf gulden per stuk, “zoodat alles aan de blinden circa 



tweehonderd gulden besteed moeten worden”, maar waar nog ten minste een bedrag van ƒ 150,- bij kwam voor 
de rest van het exterieur. Het verzoek werd kennelijk niet gehonoreerd, want in 1924 is het herhaald, vergezeld 
van een verzoek om een bijdrage van het bisdom ter grootte van ƒ 1000,-.144 In diezelfde periode, in 1920, vroeg 
men ook toestemming voor binnenschilderwerk en herstellingen aan de schuur en eveneens voor een verbouwing 
aan het pand Klein Veldkamp – het boerderijtje dus. Het binnenschilderwerk van de pastorie werd vermoedelijk 
in 1921 uitgevoerd, tegelijk met het exterieur van de kerk.145 Hiernaast was er voor wat betreft het bouwkundig 
onderhoud inmiddels vermoedelijk ook wel het nodige op het pand aan te merken, want tijdens de restauratie in 
2003 zijn er nogal wat resten van kranten en ander drukwerk uit kieren tevoorschijn gekomen - onder meer uit 
1908: het tochtte toen kennelijk flink. Het zal er fris geweest zijn en zeker in perioden van felle kou en bij 
beperkingen in de toevoer van brandstoffen (o.m. tijdens de Eerste Wereldoorlog, 1914-1918) zal de pastorie, 
met de hoge plafonds, geen aangenaam oord van toeven zijn geweest.  
Geen wonder dus dat er al ver voor de Tweede Wereldoorlog werd overgegaan tot de aanleg van een centraal 
verwarmingssysteem. De ‘heete-lucht-verwarming’ voor de kerk kwam na de winter van 1924-1925 tot stand, 
want op 25 maart van dat laatste jaar werd een verzoek daartoe opgetekend. Het opmerken waard is, dat freule 
Eugénie van Dorth tot Medler aanbood de zaak te bekostigen.146 Of de pastorie eerder of later van C.V. is 
voorzien is onduidelijk, maar éérder ligt – gezien de woonfunctie – wel enigszins voor de hand. Vermoedelijk 
leverde de firma Gems uit Vorden de ledenradiatoren en de verdere installatie, want de oude bedieningsknoppen 
dragen deze naam. ‘Gems’ was de handelsnaam van G. Emsbroeks installatiebureau, dat sedert omstreeks 1914 
centrale-verwarmingssystemen aanlegde.147 De meeste van de nu nog aanwezige radiatoren hebben een karakter 
dat duidelijk maakt dat ze stammen uit de eerste decennia van de 20e eeuw, maar het feit dat er op de verdieping 
enige onderling verschillende modellen zijn geïnstalleerd, doet vermoeden dat er toen reeds van hergebruik of 
anders van ad-hoctoepassing sprake was. De in totaal vijf radiatoren in de beide hoofdkamers waren echter op 
maat gemaakt en zijn identiek van uitvoering. Waar de eerste ketel stond en hoe die eruit zag is helaas onbekend. 
De oudste moederhaard werd namelijk in de winter van 1947-1948 vervangen in verband met onherstelbare 
schade en ouderdom. Ook de opvolger, een meer dan één kubieke meter grote ketel, werd geplaatst in het 
speciaal gemaakte souterrain in de oorspronkelijk voor de dienstbode bedoelde aanbouw uit 1911-1912, links 
naast de bijkeuken. Volgens opschrift werd deze ketel gefabriceerd bij de ‘Compagnie Nationale des Radiateurs’ 
en is hij van het type ‘Chaudière Ideal Série E.F. 4’. De ketel, die inmiddels al tientallen jaren buiten gebruik is, 
wordt ter plaatse gehandhaafd, maar het enorme, tonvormige expansievat van het ’open systeem’, op de eerste 
verdieping, is opgeruimd, evenals de buizen, die diameters van vijf tot tien centimeter hadden.148 Opmerkelijk is 
overigens nog dat er rond 1930 twee schoorsteenbrandjes zijn geweest en dat er een nieuw rookkanaal werd 
gebouwd, waarvan werd gezegd dat het niet goed voldeed: bij noordoostenwind sloeg de rook neer en ging ‘in 
een vreemde bocht om de dakgoot’.149 Vrijwel zeker was de oplossing onderdeel van de uitbreiding van het 
achterhuis, in 1935 (waarover later meer). 
 



  
De pastorie vanuit de kerktoren, vóór de sloop van de verdieping van het achterhuis 
 
In of rond 1924 werd ook een eerste elektrische installatie in het huis aangebracht. Een eerder verzoek om aanleg 
van elektrisch licht in de pastorie, de gang en de sacristie, in 1921, was kennelijk genegeerd, maar eind 1924 
werd nogmaals de wens uitgesproken kerk, pastorie, school en onderwijzerswoningen en ook de pachthoeve met 
winkel en uitspanning ‘Nieuw Veldkamp’150 alsmede de pachthoeve ‘Klein Veldkamp’ te doen aansluiten. Niet 
alleen duidt een klein deel van het in de pastorie achtergebleven installatiemateriaal op aanleg rond die tijd, maar 
zeker is ook dat Vorden in 1922 met het elektriciteitsnet van de Provinciale Geldersche Electriciteits 
Maatschappij (P.G.E.M.) is verbonden.151 De elektrische installaties van kerk, school en pastorie – en wellicht 
ook de andere - zijn tegelijkertijd aangelegd door de firma M.Th. Weenink uit Ulft, nadat ze waren ontworpen 
door ene J.H.L. Luxembourg uit Arnhem.152 Een ander facet van de voorzieningen werd gevormd door de 
waterleiding. Van oudsher werd – zoals eerder gezegd - grondwater opgepompt via een puls (buis) in de bodem, 
maar in het voorjaar van 1929 werd geklaagd over waterschaarste en bereikte het bisdom het verzoek nieuwe, 
diepere pompen te slaan – ook ten behoeve van de motorspuit van de brandweer. In de kosten (ƒ 320,-) zou 
worden voorzien door een zekere T.G. Eijckhorn.153 De nieuwe puls voor de brandweer werd links naast het 
achterhuis geslagen en deze reikt – blijkens recent onderzoek – tot meer dan 15 m diepte. De pastorie is voor wat 
betreft de watervoorziening vermoedelijk niet lang daarna overgegaan op een eigen, elektrische pomp en een 
voorraad- en drukvat ten behoeve van een wijd vertakt huisnetwerk waarin een curieus systeem van 
distributiekranen werd toegepast. Het complete netwerk was anno 2002 nog aanwezig; een aansluiting op de 
provinciale waterleiding is later nog wel voorbereid, maar was in ieder geval in dat jaar niet operationeel en is 
dat mogelijk ook nooit geweest. Uiteraard is de verbinding met het net nu wel tot stand gebracht; het totale 
huisnet uit de jaren ‘30 werd opgeruimd en is vervangen door modern materiaal. Pomp en drukvat zijn – evenals 
de oude handbediende pomp – gehandhaafd en worden voortaan benut voor het sproeien van de tuin. 
 
Ingrijpende verbouwing achterhuis 
 
Het midden van de jaren ’30 bracht de belangrijkste wijzigingen. Hierover zijn we tot in detail geïnformeerd 
dankzij tekeningen en bestek van G.J. Mellink te Vorden, gedateerd mei 1935.154 Mellink was bouwkundig 
opzichter van de gemeente Vorden, maar hij was - anders dan de (meeste) uitvoerders – niet Rooms-katholiek. 
Voor het eerst was hiermee een opzichter boven de uitvoerders gesteld, omdat er eerder nogal eens twijfelachtig 
werk zou zijn geleverd.155 De inschrijvingen op het bestek werden ingewacht op 9 mei en het was kennelijk de 
bedoeling dat degene aan wie het werk werd gegund met grote voortvarendheid aan de slag zou gaan. Er staat 
namelijk dat het werk - op het afschilderen na - per 15 juli 1935 diende te worden opgeleverd. De betaling zou 



geschieden in twee termijnen van respectievelijk 95 % en 5 % - de eerste direct na oplevering en de andere na 
een onderhoudstijd (een soort garantie) van drie maanden. Helaas blijkt uit de overgeleverde stukken niet wie de 
verbouwing heeft uitgevoerd en evenmin wat de kosten ervan zijn geweest, maar we mogen wel aannemen dat 
de gegadigden toen – in het diepst van de economische crisis – hebben staan dringen en dat de inschrijfprijzen 
uiterst laag waren.156 In het bestek staan tal van details op het gebied van materiaalgebruik en van wijzigingen in 
het bestaande pand. Het meest in het oog vallende onderdeel van Mellinks plan was dat de helft van de bestaande 
puntgevel en van het zadeldak van het achterhuis diende te worden gesloopt, waarna het resterende deel zodanig 
zou worden aangeheeld, dat aan de oostzijde een rechtwandige overloop ontstond, die bereikbaar werd via een 
nieuw te bouwen trap, naast de bestaande oostgevel. De trap met kwart draai kwam uit op een overloop in de 
richting van het voorhuis, die uiteindelijk – als een van de weinige afwijkingen van het bestek - werd voorzien 
van openslaande deuren naar het plat boven de tegelijkertijd te construeren veranda. Met uitzondering van het 
deels gehandhaafde westelijke dakvlak, dat was belegd met ‘tuile-du-Nordpannen’, werden dak en veranda vlak 
gedekt en voorzien van mastiekwerk. De nieuwe overloop – die exact in het verlengde van de overloop in het 
voorhuis ligt – zij het op lager niveau - kreeg geen verbinding met dit voorhuis157; hij gaf rechts toegang tot drie 
kamertjes. De kamers werden voorzien van een in het westelijke dakschild aangebrachte, doorlopende dakkapel 
met vensterstrook, terwijl er verder enige ingebouwde kasten een plaats kregen. De drie ruimten waren bedoeld 
om onderdak te bieden aan een huishoudster en een dienstbode.158 De kamers werden, mogelijk tegelijk met die 
in het voorhuis, voorzien van een vaste wastafel met spiegel en marmeren spatplaat met toebehoren. De kraan 
gaf - zoals toen gebruikelijk was - alleen koud water - water uit de puls.159 Volgens het bestek zou het 
behangwerk in de drie kamers worden uitgevoerd met papier van circa ƒ 0,35 per rol; blijkens meerdere 
aangetroffen resten was dat behang van een sobere kwaliteit.160 
 
 

 
  
Het achterhuis vóór de sloop (2003) van de uit de jaren ’30 daterende verdieping 
 
Ook op de begane grond van het achterhuis vonden in 1935 volop wijzigingen plaats. Zo diende in de bijkeuken 
een nieuwe schoorsteen te worden gemetseld, waarvan de schouw - volgens het bestek - bekleed zou moeten 
worden met witte tegeltjes van 15 x 15 cm. Het werden uiteindelijk echter typische jaren-’30-tegeltjes in 
okertint, afgebiesd met zwart. Een tweede schoorsteen moest 50 cm worden opgetrokken; mogelijk hing dit 
samen met de hiervoor al genoemde schoorsteenbrandjes. De oude hardstenen gootsteen en de pomp werden 
gehandhaafd, maar in een iets aangepaste opstelling, terwijl het ernaast (?) gelegen aanrecht (deels?) werd 
vernieuwd – in hout en hardsteen.161 In samenhang met de bij de verbouw aangepaste en grotendeels vernieuwde 



verdiepingsvloer kwamen er ook nieuwe plafonds in de keuken en de bijkeuken, met tussen de balken 
zachtboard – net als in de gang naar de kerk.  
Een tweede onderdeel van het ontwerp van Mellink, uit 1935, had betrekking op de bouw van een nieuwe kluis. 
Deze vlak te dekken, nieuwe kluis, waarvoor, volgens het bestek, een bestaande deur162 zou worden gebruikt, 
werd gebouwd op basis van 20 cm gewapend beton, met aan de buitenzijde een bekleding van baksteen.163 De 
nog compleet aanwezige kluis kwam te liggen in de noordoostelijke oksel van de noordgevel en de sanitaire 
uitbouw en grenst dus aan de veranda. Het is niet bekend waar de oude kluis van de pastorie was gelegen; wel 
weten we dat men in 1898 de bestaande brandkast niet brandvrij achtte en ook dat er een nieuwe kwam, voordat 
de huidige, uit 1935, werd geplaatst.164  
Of de totale verbouwing binnen de beoogde twee maanden is uitgevoerd, weten we niet, maar zeker is wel dat 
deze werken niet de enige waren die rond die tijd plaatsvonden. Er is, zoals we hierboven reeds zagen, immers 
nog een tweede ontwerp overgeleverd, waarvan de uit augustus stammende tekening een op 21 september 1936 
gedateerd stempel en een handtekening van de toenmalige gemeentesecretaris van Vorden, de heer Bergsmid, 
draagt.165 Dit tweede bestek heeft onder meer betrekking op een westelijke aanbouw aan de inmiddels vrijwel 
zeker als stookhok ingerichte, uit 1911-1912 daterende, vroegere zitkamer voor de dienstbode. Deze in 1936 
ontworpen, rechthoekige aanbouw behoort niet (meer) tot de pastorie, maar het is duidelijk dat bij de uitvoering 
dezelfde stilering werd gehanteerd als bij de gang naar de kerk, die, zoals opgemerkt, in diezelfde tijd belangrijk 
werd vernieuwd. We zullen ons vanwege de latere splitsing van de eigendommen hier echter niet verder in deze 
aanbouw verdiepen en keren terug naar de bovenverdieping van het achterhuis. 
  
De bovenverdieping was in feite de laatste, en veruit grootste wijziging van en toevoeging aan de pastorie sedert 
de bouw ervan. Het was dit samenstel van trap, overloop en het drietal kamers dat bij de restauratie echter ook 
weer integraal werd verwijderd - een geval van ‘last in, first out’ dus.166 Er was alle reden tot sloop: niet alleen 
was inmiddels gebleken dat de fundering van de nieuwe delen – ondanks Mellinks bemoeienis - te licht was, 
maar bovendien had het jarenlang zó zwaar gelekt en was de houten vloer zó verrot, dat grote delen ervan niet 
meer begaanbaar waren en dat zelfs de balken niet konden worden  gehandhaafd.167 Gevolg was dat er op zeker 
moment in de winter van 2003-2004 - nadat dak en verdiepingsvloer waren verwijderd - een flink pak sneeuw in 
keuken en bijkeuken lag. Het nieuwe dak is met moderne, isolerende materialen in grotendeels oorspronkelijke 
vorm - dus weer als zadeldak – uitgevoerd. Hierbij moest de rotte dakkapel eveneens worden vervangen, maar 
vorm en maatvoering hiervan bleven zo goed als gelijk aan het origineel uit de jaren ’30. Toch heeft bij het 
herstel van het dak van het achterhuis de grootste concessie aan de 21e eeuw plaatsgevonden. Hier staat 
tegenover dat het siermetselwerk (onder meer overhoekse muizentanden en een kruisbloem) in de top van de 
gevels is teruggebracht en dat de nog aanwezige tuiles-du-Nordpannen werden aangevuld met van elders 
aangevoerde, identieke, tweedehands exemplaren, waardoor het dak zich weer grotendeels laat zien zoals het 
bedoeld was. 
 
 



 
 
Het achterhuis tijdens de reconstructie van de originele dakvorm 
Bij de restauratie werd de gesloten bakstenen noordwand van de uit 1935 daterende veranda open gezaagd – naar 
analogie van de oostzijde – zodat er nu een vrij uitzicht richting de Ganzensteeg bestaat. Deze ‘vrijheid’ is de 
grootste wijziging ten opzichte van het sedert omstreeks 1935 aanwezige concept van de pastorie die we ons 
hebben veroorloofd. Dit betekent in ieder geval dat een van de bijzondere kwaliteiten van de pastorie nader 
wordt belicht: het schitterende uitzicht over het coulisselandschap aan de noordzijde van Kranenburg komt veel 
beter tot zijn recht en ook is de tuin hierdoor een groter eenheid met het huis geworden. In 1935 is een deel van 
de tuin overigens heringericht en veranderd in een boomgaard. De toen geplaatste fruitbomen waren in slechte 
staat en / of te sterk verwilderd om ze te handhaven. Besloten is ze alle te vervangen.168 Bij het herstel van de 
tuin is het karakter ervan zo veel mogelijk gerespecteerd. Uitgangspunt hierbij was het zo veel mogelijk 
handhaven van het processietuinkarakter. De huidige pastorietuin maakte oorspronkelijk deel uit van het 
processieparcours van kerk (Ruurloseweg 99) naar devotiekapel (nu bij Ruurloseweg 105) en terug. Vanwege dit 
uitgangspunt is bij het herstel van de voortuin het oorspronkelijk grondplan (dat vermoedelijk teruggaat op 
Cuypers) blootgelegd en op hoger niveau gereconstrueerd. De authentieke klinkerbestrating, die overigens in de 
jaren ’30 (?) al eens was gewijzigd, is hierbij in situ gehandhaafd, maar een klein deel van het processiepad is 
herstraat. Verder is hoofdzakelijk puin en grind op de klinkertjes rond de prominent aanwezige druppelvormige 
borders aangebracht. De eeuwenoude rode beuk die deel uitmaakte van de processietuin is door perceelscheiding 
net buiten de pastorietuin komen te staan.169  
 
 



 
 
Kerk en pastorie liggen nog steeds idyllisch in het coulisselandschap ten noorden van Kranenburg. De opname 
is gemaakt vanaf de Ganzensteeg.   
 
Mogelijk werd de pastorie ongeveer tegelijk met de verbouwingen van 1935-1936 ook op enige andere terreinen 
aangepakt en geschilderd, want in 1939 werd aan het bisdom gemeld dat kerk en pastorie in goede staat waren.170 
Een nieuwe schilderbeurt bleek pas weer nodig in 1950 en het bisdom Utrecht verleende hiervoor toen vrijwel 
per kerende post toestemming.171 Slechts een tiental jaren later werd opnieuw enig schilderwerk uitgevoerd, want 
op de wisseldorpel van een van de ramen is een merkteken van een schilder aangetroffen uit februari 1960.172 
Dat dit de vermoedelijk laatste schilderbeurt zou zijn onder verantwoordelijkheid van de R.-k. kerk was toen nog 
niet te voorzien, maar maatschappelijke en religieuze ontwikkelingen binnen en buiten de kerk leidden spoedig 
daarna tot het afstoten van het pand. Het aantal belijdende katholieken en daarmee dus het aantal parochianen 
liep terug, terwijl bovendien een nieuw kerkgebouw in het dorp Vorden was gesticht. Zo namen de inkomsten af 
en stegen de kosten – een al gauw niet meer vol te houden ontwikkeling. Onderhoud en exploitatie van de grote 
pastorie werden te duur en nadat de laatste geestelijke – de overigens weinig geliefde pastoor Antonius Johannes 
Bodewes - uit de pastorie en ook uit Vorden was vertrokken verloor het gebouw zijn functie.173 Bodewes’ 
opvolger, pastoor Ferrerius van Berkel, nam tijdelijk zijn intrek in het naburige klooster,  maar eind 1969 gaf het 
bisdom permissie voor nieuwbouw; de nieuwbouw vond plaats in het dorp Vorden.174 In een schrijven van 19 
oktober 1967 aan het kerkbestuur wordt al gesproken van de ‘nu leegstaande pastorie te Kranenburg’. Het pand, 
inclusief de grond en het ernaast liggende, maar nu niet meer bestaande boerderijtje Klein Veldkamp – toen de 
kosterswoning, nadat deze eerst in de eveneens verdwenen schuur naast de pastorie had gewoond175 - werd in 
april daaropvolgend getaxeerd op ƒ 85.000, om, na mislukte onderhandelingen met enkele partijen, vervolgens in 
1969 voor een prijs van ƒ 120.000 in de verkoop te gaan.176 Er was toen kennelijk niet veel belangstelling en de 
voormalige pastorie werd daarna enige tijd benut voor de tijdelijke huisvesting van particulieren, waarna op 11 
november 1970 een bod van ƒ 50.000 werd gedaan. Het kerkbestuur liet op 27 november een verzoek aan de 
toenmalige kardinaal, B.J. Alfrink, uitgaan voor goedkeuring, onder vermelding van een beoogde afscheiding 
van het boerderijtje, dat apart verkocht zou worden. Blijkens latere en andere gegevens is de pastorie uiteindelijk 
inderdaad voor dat bedrag in ‘seculiere’ handen geraakt.177 Het huis is daarop tientallen jaren verhuurd, maar de 
bezitsverhoudingen betekenden allerminst dat dreigend verval was afgewend. De beide bewoners – de in de 
inleiding genoemde remonstrantse predikanten - bleken weinig oog te hebben voor de infrastructurele kant van 
het pand, maar des te meer voor de mogelijkheden die het als ‘pakhuis’ bood. Er werd nog beperkt onderhoud 
verricht – waaronder enig schilderwerk rond 1975 – maar van ‘elementaire’ voorzieningen als water uit het 
leidingnet of van een moderne rioolaansluiting bleef het huis verstoken. Zowel de puls met de elektrische pomp 
als het zinkputsysteem bleef intact. 178 Na het overlijden van beide bewoners en een schoonmaakactie door een 



aantal bereidwillige buurtgenoten – werd het huis in het late najaar van 2001 te koop aangeboden. Enige 
maanden later kwam het in handen van mevr. M.C. Dozy en ondergetekende. Dit werd het begin van een ‘gothic 
revival’ in de 21e eeuw van de voormalige pastorie van Kranenburg. 
 

            
Pierre Cuypers, zoals hij zich meer dan eens in sluitstenen van kruisribgewelven liet vereeuwigen 
 
Alle foto’s zijn gemaakt door de auteur. 
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NOTEN 
 
1 Tijdens één van de open dagen kwamen twee voormalige tijdelijke bewoners – dhr. en mevr. Smits uit 
Maassluis - op bezoek, die later een foto van het huis, van 4 augustus 1969, opstuurden. Waarvoor dank.  
2 Zie hiervoor uitgebreider o.m.: D. de Kok, 1919, afl. 3 (1 febr.), 4 (5 febr.), 5 (8 febr.), 6 (12 febr.); Z. Kolks, 
2002, p. 3; M. Reinders, 1971, pp. 3, 13, 14.  
3 Zie verder: R.A.G., microfiches O.A.T., Gemeente Vorden, Sectie D Medler, nrs. 975-980. m.n. nrs. 976 (kerk 
en schuur) en 978 (pastorie). Uitgewerkte gegevens ter beschikking gesteld door dhr. A.C.S. Wolters van der 
Weij, waarvoor dank. 
4 M. Reinders, 1971, p. 17; vgl.: http://www.kleinkranenburg.nl/tekst.html  
5 Zie voor het volgende onder meer: L.G.J. Verberne, 19582, Deel I, pp. 105-137; De speciaal hieraan gewijde 
hoofdstukken van de Algemene Geschiedenis der Nederlanden, Deel 9 (pp. 28-35, 89-96); E.J. Demoed, 1996, 
pp. 195 e.v., 204 e.v. 
6 D. de Kok, 1919, afl. 9 (22 febr.); R.A.G., Toeg. nr. 456, Archief Van Dorth tot Medler, inv. nr. 255, brief d.d. 
8 febr. 1829; R.A.G., Toeg. nr. 040, Archief Gouverneur van de Provincie, inv. nr. 123, folio 15 dec.,  brief d.d. 
4 dec. 1830.  
7 R.A.G., Toeg. nr. 456, Archief Van Dorth tot Medler, inv. nr. 251, brief d.d. 23 aug. 1830; Toeg. nr. 040, 
Archief Gouverneur van de Provincie, inv. nr. 133, folio 21 april, brief 24 maart: Door inzet van ‘eigen hand- en 
spandiensten’ kon nog ƒ 405,- worden bezuinigd, waarmee een nieuw verzoek op ƒ 10.294,- uitkwam.  
8 R.A.G., Toeg. nr. 040, Archief van de Gouverneur van de Provincie [… ], inv. nr. 134, brieven d.d. 21 juni 1832 
en inv. nr. 138, fol. 10 jan., brief 2 jan. 1833: Voor de verdere financiering werd toestemming verleend voor het 
aangaan van een geldlening; Zie ook: N.A., Toegang 2.07.01.07, Departement van de R.-K. Eredienst,  no. 1070, 
1833, fol. 294, d.d. 4 januari.  
9 D. de Kok, 1919, afl. 10 (25 febr.); 300 jaar Franciscanen [… ], 1994, p. 5: De kerk werd ingezegend door pater 
Petrus Jacob. 
10 W. Overmars en T. Woerdeman, 1989, pp. 33 e.v. en met name pp. 87 e.v.: De aanleg vond plaats tussen 1827 
en 1830; het weggedeelte van Wientjesvoort naar Ruurlo, meer exact, tussen juni 1827 en einde 1829; R.A.G., 
Toeg. nr. 040, Archief Gouverneur van de Provincie, inv. nr. 117, folio 6 mei, brief 30 april: Hierin staat dat de 
straatweg is voltooid van Zutphen tot herberg de ‘Koekkoek’ [sic.] te Vorden, uitgezonderd meerwerk van 
bruggen, onder meer door hoog water in de Vordensche Beek; inv. nr. 115II, folio 15 febr. 1830: Huis de 
Koekoek ligt daar waar de grindweg door de Ruurlose Broek een aanvang neemt. 
11 D. de Kok, 1919, afl. 8 (19 febr.), 9 (22 febr.); G.W. Brinkman, J. van den Broek, e.a., 1987, p. 120; M. 
Reinders, 1971, pp. 16, 17: Er zou sloopmateriaal zijn hergebruikt voor de boerderij; Dat de naam overigens nog 
wel de nodige jaren heeft voortgeleefd bewijst A.J. van der Aa, XI, 1848, p. 959: Hier lezen we: “Kranenberg 
(de), boerenerf, prov. Gelderland, arr. en 2¾ u. Z. O. van Zutphen, kant. en 2 u. Z. van Lochem, gem. en ¼ u. Z. 
O. van Vorden. – Het beslaat, met de daartoe behoorende gronden, eene oppervlakte van 39 bund. 20 v. r. 2o v. 
ell. – Op deze plaats stond, vóór 1834, de R.-K. van Vorden.” De boerderij heeft dus onder verschillende namen 
bekend gestaan: Kranenbarg, Kranenburg, Kranenberg en Het Elshof. 
12 R.A.G., Toeg. nr. 040, Archief van de Gouverneur van de Provincie [… ], inv. nr. 133, fol. 21 april, brief d.d. 
24 maart 1832; Toeg. nr. 456, Archief Van Dorth tot Medler, inv. nr. 251, brief d.d. 23 aug. 1830: Het 
subsidieverzoek ging vergezeld van een afschrift van het bestek, een kaart met tekening van kerk en pastorie en 
een kostenstaat. Deze laatste drie zijn (nog) niet teruggevonden. De schatting van de totale bouwkosten bedroeg 
ƒ 12699,-. In de literatuur en de bronnen komen verschillende schrijfwijzen en initialen voor: Lijsen, Lyssen, 
Lijse, Lijze, Lijzen en D., P. en J. Kadastrale Atlas Gelderland 1832, Zutphen, Kadastrale gegevens, 1992, p. 69: 
Hierin worden als inwoners van die stad genoemd: Dirk (ook wel gespeld: Derk) Lijsen, (timmerman), Pieter 
Lijsen (metzelaar) en Gerrit Lijsen (houtkooper). Het is dus goed denkbaar dat Dirk als architect heeft 
gefungeerd en Pieter als aannemer. Later, in 1868, werd ene G.J. Lijsen, houtkoper in Zutphen, betaald voor de 
levering van hout voor de nog bestaande pastorie. 
13 Vgl: Th.H. von der Dunk, 1986, pp. 70, 117: Deze was de mening toegedaan dat voor de nieuwe, uit 1834 
stammende kerk met pastorie op de Kranenburg geen rijksgoedkeuring werd gevraagd - althans dat 
Rijkswaterstaat er niet bij betrokken is geweest. Hij baseerde zich hierbij op het zijns inziens geheel ontbreken 
van schriftelijke bewijzen voor deze inschakeling. In meerdere bronnen wordt echter naar verzoeken om een 
rijkssubsidie - en ook naar de toekenning daarvan – verwezen. 
14 Th.H. von der Dunk, 1989, pp. 100 e.v.; R. Blijdenstijn en R. Stenvert, 20002, p. 70. 



                                                                                                                                                                             
15 Vgl.: 300 jaar Franciscanen [… ], 1994, p. 5: “Twee afbeeldingen dezer kerk hangen in de zitkamer van de 
pastoor. Pastoor Van der Stok [AFJN:1919-1926] ontving deze van de oude Toon Garritsen, die zeide ze 
ontvangen te hebben van freule Josephine barones van Dorth van de Wientjesvoort.” De huidige verblijfplaats 
van beide originele afbeeldingen is recent door schrijver dezes herontdekt, nl. in RAU, toegang 408? Een foto 
van één ervan (vermoedelijk afkomstig uit de parochieschool) bevindt zich in de sacristie van de St.-
Antoniuskerk; Kadaster Arnhem, Kadastrale gemeente Vorden, Sectie D, 3e blad, no. 11, opgemaakt 15 mei 
1869, dienstjaar 1870, no.32. 
16 RAU toegang 408? 
17 Kadaster Arnhem, Kadastrale gemeente Vorden, Sectie D, 3e blad, no. 11, opgemaakt 15 mei 1869, dienstjaar 
1870, no.32. 
18 300 jaar Franciscanen [… ], 1994, p. 5: In een citaat, dat dateert uit de jaren ’20 van de 20e eeuw, komt de 
volgende zinsnede voor: “Zoals freule Eugenie baronesse van Dorth van Villa Nuova mij verzekert, die deze 
kerk als kind nog gekend heeft, moeten kerk en pastorie gestaan hebben tussen de tegenwoordige pastorie en de 
grote bruine beuk, met hoofddeur gericht naar het oosten.” De barones moet de deur van de pastorie – en niet 
die van de kerk - dus als hoofddeur hebben opgevat! 
19 Een travee is de ruimte tussen twee steunpunten in muurwerk; traveeën zijn vaak ritmisch geplaatst en zijn 
onder meer herkenbaar aan gevelopeningen en zogenoemde spaarvelden. Bij de kerk van Kranenburg zijn er 
slechts vier zichtbaar; door de hoek waaronder de tekening is vervaardigd blijft een deel van de kerk buiten 
beeld, vanwege de vermoedelijk T-vormige plattegrond van het gebouw. Wanneer het vrijwel rechthoekige 
kadastrale grondplan echter meer betrouwbaar is dan de tekening, dan waren er slechts vier traveeën.   
20 E.J. Haslinghuis en H. Janse, 19973, pp. 298, 442: Een liseen is een decoratief bedoelde, verticale uitmetseling; 
indien een liseen meer constructief van aard is, dan is er sprake van een steunbeer. 
21 De roedeverdeling is niet goed te determineren, maar bevat in ieder gevel een middenregel en een vijftal 
horizontalen; hierboven spinwebverdeling of gevorkte spitsvorm. Het vergelijkbare kerkje te Baak (zie hierna) 
heeft een combinatie van beide typen roedeverdeling. 
In een eerdere versie van dit artikel stond nog:  
“De combinatie van (neo)gotische (nl. de mogelijk spitsboogvormige kerkvensters) en neoclassicistische (de 
pastorie) vormen kwam vaker voor en was in die tijd zelfs regelmatig aanleiding tot uitvoerige pennenstrijd. De 
neogotische vorm werd als duurder beschouwd dan de neoclassicistische en deze laatste genoot daarom – en, 
zoals reeds opgemerkt, dus niet in de eerste plaats uit stilistisch oogpunt - de voorkeur van waterstaatsingenieurs. 
Het samengaan van beide in één constructie werd als hybride opgevat, maar werd in een aantal gevallen toch 
goedgekeurd en gerealiseerd. [noot: Het samengaan van stijlen en stijlcitaten werd aanvankelijk enigszins 
denigrerend ‘eclectisch’ genoemd, maar in versmolten en gerijpte vorm werd het ‘eclecticisme’ in de loop van de 
19e eeuw tot een aparte stijl; Th.H. von der Dunk, 1992, pp. 9-12; Idem, 1986, meerdere vermeldingen.] Zo ook 
in Kranenburg. Hierbij moet worden opgemerkt dat het kerkgebouwtje een tamelijk vroege uiting van neogotiek 
in Nederland was, voorafgaand aan de bouwhausse in deze trant, die pas in de tweede helft van de 19e eeuw op 
gang kwam. Hiermee zou de locaal werkende architect Lijsen zijn tijd dus flink vooruit zijn geweest. [noot: J. 
Koekkoek, 20022, pp. 114-119: Het is opmerkelijk dat twee jaar later – eerstesteenlegging volgens een inscriptie 
in [07-07-]1836 - een vergelijkbaar neogotisch en neoclassicistisch ontwerp in Baak werd gerealiseerd. Het plan 
was ook hier van D. Lijsen en het dateert vermoedelijk uit het vroege voorjaar van 1834. Hoewel in een andere 
functie, ontdaan van het kleine klokkentorentje en met een gewijzigde westgevel, bestaan dit kerkgebouwtje en 
de aangebouwde voormalige pastorie nog steeds (Pastoriestraat 5), ondanks de bouw van een aangrenzende, veel 
grotere kerk, omstreeks 1890. Een grotere, geheel vrijstaande, neoclassicistische pastorie kwam tot stand in 
1859-1860.] Waar dit aan te danken kan zijn geweest, is onduidelijk. [noot: De Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg en het Nederlands Architectuurinstituut hebben nauwelijks gegevens over hem. Vgl.: R. 
Blijdenstijn en R. Stenvert, 20002, pp. 68 e.v., 88 e.v.; A. Monna, 1974, p. 28: Deze stelt dat de vroegst bekende 
uitingen van neogotiek in Nederland stammen uit de late jaren ’20 van de 19e eeuw; A.J. Looyenga, 1999, pp. 
242-244: Looyenga heeft reden om een begin in Nederland in de vroege 19e eeuw te plaatsen op grond van enige 
bescheiden follies; P.J. Margry, 2002, pp. 74, 75: Margry dateert de opkomst van gotiserende vormen in de 
katholieke kerkbouw nog weer iets eerder, namelijk al in het laatste decennium van de 18e eeuw. Als oudste 
gevonden voorbeeld noemt hij de in 1793 verbouwde voorgevel van de schuilkerk (!) op het Amsterdamse 
Begijnhof.] Mogelijk was van invloed het feit dat Lijzen (toen gespeld met ‘z’) enkele jaren eerder een flinke 
verbouwing van de Nederlandse Hervormde kerk in Vorden leidde. Hier paste hij een bestaande 13e-16e-eeuwse, 
romaanse en gotische kerk aan door er neoclassicistische kolommen in te brengen om een grotere overspanning 
te verkrijgen. Hij breidde het gebouw tevens uit met een consistoriekamer in uiterst sobere neoclassicistische 
trant. Vgl. H.G. Wullink, 1992, pp. 3 e.v. Het contrast van de drie stijlen is zowel in exterieur als in interieur 
scherp. Lijzen kan bij zijn ontwerp van 1830 facetten van de gotiek in de vingers hebben gekregen om ze 
vervolgens te combineren met neoclassicisme.” 



                                                                                                                                                                             
22 Een eventueel koetshuis zou gediend kunnen hebben als stalling van paarden en wagens van de adellijke 
kerkbezoekers, vergelijkbaar met het latere, in vlechtwerk en leem uitgevoerde koetshuis van de Van Dorths 
tegenover de huidige kerk. 
23 A.A.U., 449, inv. nr. 1196, omslag 1854-1905, 11 sept. 1855: Getekend: P. Steenmans, pastoor, Th. van Dorth 
en B. Ringelberg, kerkmeesters. Met name de vermelding van de begraafplaats roept vragen op. Het gaat zonder 
twijfel om de nog bestaande dodenakker, maar vreemd genoeg werd het terrein in 1960 - na overleg met Reinier 
en Zeno van Dorth – door hen (opnieuw?) overgedragen aan de kerk. (Zie: idem, omslag 1936-1967, 31 mrt. 
1960). 
24 Het kerkbestuur heeft het kasboekje welwillend afgestaan aan de huidige eigenaren van de pastorie, in casu 
M.C. Dozy en de auteur. Waarvoor dank.  
25 Zie hiervoor o.m.: A.J. Looyenga, 1989/05-09-2003; A.J.C. van Leeuwen, 1995; G. Fanelli, 1978; J. Kalf en 
P.J.H. Cuypers, 1906; J.Th.J. C[uypers]., 1917, pp. 7 e.v.; ‘Ingrijpend’ betekent naar huidige maatstaven ook 
vaak ‘controversieel’. 
26 Spelling voornaam conform J.H. Hofman, 1900, p. 112. Josephine leefde van 22 juni 1800 tot 26 april 1886. 
Een postuum, in 1938 door H. Levigne geschilderd portret van Josephine - met op de achtergrond de kerk - 
bevindt zich in de sacristie (Vgl.: Korte geschiedenis van de R.-k. parochie, p. 14). 
27 A.A.U., 449, inv. nr. 1196, omslag 1854-1905, 8 mei 1854; NA., 2.07.01.07, RKE, inv.nr.1037, no.275; 
inv.nr.1137, no. 305; D. de Kok, 1919, afl. 10 (25 febr.) 
28 D. de Kok, 1919, afl. 10 (25 febr.); Vgl.: NA., 2.07.01.07, RKE, inv.nr.1354: Hierin gespeld: Theodorus 
Josephus Martinus Henricus Baron van Dorth tot Medler van Wolffrink. 
29 SMR, Inv. nr. 0512. Tekst luidt: “Nieuwe kerk Vorden Prov. Gelderland Roermond, sept. 1855 PJH Cuypers 
[sign.]”. In de schaduwinventarisatie van tekeningen die destijds naar het huidige NAi zijn overgebracht, werden 
ook de pastorie en de school genoemd. De kaartjes betreffende kerk en pastorie laten dezelfde map-, volg-, en 
negatiefnummers zien [beide map 330, tek. 4, neg 1011 en fpl 337-9]. Deze stukken werden echter in het SMR, 
noch in het NAi aangetroffen.   
30 Archief R.k. kerkbestuur Vorden, ongenummerd: “Ontwerp voor het bouwen eener nieuwe Kerk voor de R.K. 
gemeente van Vorden. Opgemaakt te Roermond in December 1855. P. Cuypers Architect.  
31 O.m. in: RAU toegang 408, no. 2091 (dwarsdoorsnede, december 1855), Dietsche Warande, bijlage bij artikel 
Nederlandsche bouwwerken (plattegrond en doorsnede; 1868, naar oorspronkelijk handschrift J.A. Alberdingk 
Thijm (1858), aanwezig in bibliotheek KUN).  
32 Archief R.-k. kerkbestuur Vorden, 1856, 5 januari 1856 a en b; Ook M.J.F. Lindeijer, 2001, stuitte op deze 
bron. 
33 A.J.C. van Leeuwen, 1995, p. 17: Niettemin bezong zijn vriend J.A. Alberdingk Thijm al in 1854 zijn roem, 
die onder meer was gebaseerd op zijn cum laude afstuderen aan de Academie van Schone Kunsten in Antwerpen 
in 1849, waar hij in latere periode van zijn 5-jarige opleiding in aanraking kwam met Belgische pioniers van de 
neogotiek. Omstreeks 1854 deed hij een vervolgopleiding bij de Fransman E.E. Viollet-le-Duc, een van de grote 
theoretici en voorvechters van de neogotiek.    
34 http://www.archimon.nl/architects/pjhcuypers.html : De pastorie van Venray zou Cuypers eerste werk zijn: 
een symmetrisch pand; Van het kerkgebouw van Oeffelt bestaat een serie van ten minste vier, gesigneerde 
ontwerptekeningen van Cuypers, uit 1854. Copieën hiervan bevinden zich in het fotoarchief van de Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg te Zeist, onder neg.nrs.246023-246026; NA., 2.07.01.07, RKE, o.m. inv.nrs.1918, 19 
okt. 1854 en 1020, dec. 1855: De kerk was eind 1855 overigens nog lang niet voltooid; zo ontbrak in ieder geval 
het dak; Vgl.: A.P. van de Wiel (red.), 1993, pp. 8 e.v.: De iets later dan de kerk van Kranenburg ontworpen en 
begonnen St. Martinus in Wijk-Maastricht en de St. Lambertus te Veghel waren wel eerder gereed dan de St. 
Antonius. 
35 http://www.archimon.nl/architects/pjhcuypers.html: Ook dit pand werd geheel symmetrisch geconcipieerd, 
maar later is het aan de rechterzijde uitgebreid. Behalve zijn eigen huis, ontwierp Cuypers in de vroege jaren ’50 
een aantal particuliere woonhuizen in Roermond.  
36 J. Kalf en P.J.H. Cuypers, 1906, pp. 427, 428; V. de Stuers, 1897, pp.196-199; Tentoonstelling, 1907, p. 13; 
http://www.archimon.nl/architects/pjhcuypers.html ; Beheersplan De Aerwinkel, 2002, p. 15: Hierin wordt het 
ontwerp gedateerd 1853-1854; Maar vgl.: J.W. Brouwers, 1863: De afbeelding toont een rijke neogotische gevel, 
geheel symmetrisch opgebouwd. Het bijschrift luidt: “Het huis Aerwinckel, gem. Posterholt bij Roermond 
gebouwd 1858-1859”.  
37 J.Th.J. C[uypers], 1917, pp. 7, 8; H. Schols, 1980, p. 9; A.P. van de Wiel, (red.), 1993, pp. 29, 30. 
38 CHI Provincie Noord-Brabant, gemeente Oeffelt, 1988, p. 16, afb.34: Het sobere bakstenen pand is onder 
meer voorzien van een ‘klassieke’ kroonlijst en van geblokte hoekpilasters. Het mist neogotische kenmerken en 
ook die van het toentertijd door Cuypers toegepaste vroege eclecticisme. Verder komt het in geen enkele (de 
auteur bekende) eigentijdse of moderne(re) oeuvrelijst voor. Het ontwerp sloot bovendien niet aan bij dat van de 



                                                                                                                                                                             
nabije kerk. Het pand werd extern en intern bezocht, waarvoor de auteur pastoor Van Breemen hierbij nogmaals 
dank zegt.  
39 Met misschien hier en daar een vleugje (neo)romaans. 
40 http://www.archimon.nl/architects/pjhcuypers.html ; L.C. Schiphorst, 2004, pp… ..: Andere reizen volgden in 
de jaren hierna.   
41 A.J. Looijenga, 1989: In 1850 bezocht Cuypers ook de bouwplaats van de (neo)gotische Dom in Keulen. 
42 Overigens is het met de daknok evenwijdig aan de straat bouwen ten zuiden van onze grote rivieren een meer 
voorkomend verschijnsel dan ten noorden daarvan – ook bij smalle (stads)woningen. Dit hangt dan natuurlijk 
niet noodzakelijk samen met neoclassicisme. 
43 Vgl.: V. de Stuers, 1897, pp. 190-195. 
44 Meer over Cuypers’ Antwerpse periode o.m. in: L. Schiphorst, 2000, pp. 139 e.v. 
45 Gekornist wil zeggen: omgetrokken of de hoek omgaand. 
46 ‘Marmeren’ is door middel van schilderwerk imiteren van marmer (of andere steensoorten). Ook ‘houten’ 
komt voor. 
47 Vgl. o.m.: R. Blijdenstijn en R. Stenvert, 20002, pp. 68 e.v. 
48 E.J. Haslinghuis en H. Janse, 19973, pp. 110, 305, 464: Tracering of maaswerk is opengewerkt metselwerk, 
zoals (het meest) voorkomend in vensters. Bundelpijlers zijn pijlers die worden geflankeerd door dunnere pijlers, 
die afzonderlijke bogen dragen. 
49 E.J. Haslinghuis en H. Janse, 19973, pp. 75, 245, 291, 483: Een vellingkant, biljoen of leep is een afgeschuinde 
hoek van een houten of stenen element. De driehoekige overgang van biljoen naar oorspronkelijke rechte hoek 
wordt kapel genoemd. 
50 Vgl. o.m.: R. Blijdenstijn en R. Stenvert, 20002, pp. 88 e.v.: Zij brengen ‘rationele neogotiek’ in verband met 
de vroege Pierre Cuypers; http://www.kunstbus.nl/verklaringen/neogotiek.html   
51 Zie hiervoor onder meer A. van der Woud, 1997; J. de Maeyer, 1988, pp. 61 e.v.; J. van Cleven, 1988, pp. 20 
e.v.: Deze laatste ziet de opkomst van de neostijlen mede als een gevolg van de revolutiejaren 1789, 1830 en 
1848, die ondanks het gewenste naderbij brengen van belangrijke idealen als volkssoevereiniteit en 
verdraagzaamheid, uiteindelijk ook het nationalisme, de autocratie en ook het liberalisme deden opkomen. Oude 
structuren bleken alsnog te wankelen en in dat krachtenspel werden, mede – maar zeker niet alleen - onder 
invloed van paus Pius IX, neoclassicisme en neogotiek elkaars tegenpolen. Zo is het opmerkelijk dat ook de 
agnosticus E.E. Viollet-le-Duc (1814-1879; een van de inspirators van Pierre Cuypers) de middeleeuwse 
samenleving als ideaal zag.   
52 A. van der Woud, 1997, pp. 68 e.v.; R. Blijdenstijn en R. Stenvert, 20002, pp. 78 e.v.; De polemiek over de 
stijlen strekte zich uiteraard ook (en vooral) uit over het eclecticisme, waaronder de rondbogenstijl. 
53 A. van der Woud, 1997, pp. 42 e.v., 57-68; J.G. van Gendt Jr., 1871, bijlagen, kolommen 61-63. Dit alles 
overigens zonder zijn neogotische huis bij uitstek – zijn eigen woonhuis / atelier in Roermond, uit 1853 – erbij te 
betrekken. 
54 Vgl.: H.P.R. Rosenberg, 1972, pp. 41, 42: Typerend zijn onder meer de invloed van de Rijnlandse 
romanogotiek en de 13e-eeuwse gotiek van het Île de France - uitgevoerd in baksteen. 
55 Op een paar dagen na, een jaar later, volgde een tweede, identieke levering; J.M. Verhoef, 1982, p. 132: Een 
(metrieke) mud was 100 liter.  
56 C.M. Storm van ’s Gravesande, 1850, pp. 25-35; B. Harres en J.G. van Gendt, 1862, pp. 31-42; K. van Balen, 
A.J.[=B.] van Bommel, e.a., 2003, pp. 70 e.v., 86-88, 101-113, 275 e.v. 
57 Kasboek, Onder: Pastorij Arbeidsloon en Pastorij Kalk Cement en Steen, 28 november 1867; Archief R.-k. 
kerkbestuur Vorden, brief  20 aug. 1858: F.C. Colenbrander leverde in 1857 en 1858 ook een deel van de stenen 
voor de kerk; G.B. Janssen, 1987, pp. 235, 411, 542: Janssen omschrijft F.C. Colenbrander als 
grootgrondbezitter in Millingen. Juist in de periode van de bouw van kerk en pastorie was het aandeel van de 
kinderarbeid in de steenbakkerij het hoogst: voor de provincie Gelderland als totaal was circa 30% jonger dan 18 
jaar en hiervan de helft zelfs jonger dan 14 jaar. De werktijden bedroegen voor al het personeel – dus ook voor 
de kinderen - 12 uur per dag; C.M. Storm van ‘s Gravesande, 18502, pp.140 e.v.: Een prijs van circa ƒ 10,- voor 
1000 zogenoemde waalstenen was normaal.   
58 J.H. Jonckers Nieboer, 19382, pp.153 e.v., 339. 
59 Kasboek, Onder: Pastorij Arbeidsloon, Pastorij Kalk Cement en Steen en Recapitulatie der Uitgaven wegens 
het daarstellen eener geheele nieuwe Pastorij. De totalen van aankoop en aanvoer kloppen niet exact. Volgens de 
boekhouding zijn er slechts 106.665 stenen aangevoerd; mogelijk is er een post van 3.335 stenen over het hoofd 
gezien. Dat ook de oude pastorie werd afgebroken blijkt verderop op verscheidene plaatsen in het kasboekje. Zo 
werd op 1 oktober 1868 ƒ 22,84 betaald “Voor het afbikken van 45.695 metzelsteenen der oude pastorij” (deze 
zijn gebruikt in het logement), terwijl A.J. Lindenschot op 22 juli 1869 onder meer betaald kreeg voor het 
afbreken der oude pastorie. In het kasboekje worden de kosten van stukadoren, timmeren en behangen apart 
geboekt en zijn deze dus niet verdisconteerd in de rekening Arbeidsloon. 



                                                                                                                                                                             
60 Hierbij wordt uitgegaan van circa 310 werkbare dagen per persoon per jaar. Over zeven maanden zijn dat 182 
dagen per persoon. Overigens werden er in de zomermaanden dagen gemaakt die een kwart langer waren dan 
een normale werkdag: ze staan geboekt als werkdagen ‘5/4’. Een dag metselwerk kostte 1 gulden, maar dit wil 
niet zeggen dat de arbeiders deze gulden in zijn geheel als loon konden opstrijken; de patroon moest immers ook 
verdienen. 
61 Vgl.: B. Harres en J.G. van Gendt jr., 1862, pp. 93 e.v.; C.M. Storm van ‘s Gravesande, 18502, pp. 178 e.v.; R. 
Apell, 1983, Les 3, p. 4.   
62 De waarneming werd gedaan in de oostgevel. Onduidelijk is of de aannemer hier ‘smokkelde’ met materiaal of 
dat er een ‘gefundeerde’ reden is geweest voor deze holte, die niet is voortgezet als spouw. 
63 Aan de achterzijde van het pand werd bovendien een aanbouwtje gerealiseerd, waarin op twee niveaus een 
privaat werd ingericht. 
64 De gangen liggen direct op zand, net als de vloer van het achterhuis; in de linker voorkamer liggen originele 
houten balken op het zand, maar in de kamer daarachter ligt het zand enige decimeters lager onder een later 
vernieuwde vloer. De rechterzijde is onderkelderd, maar er ligt wel een zandlaag op het keldergewelf.  
65 De bijkeuken werd in 1868 en 1873 ‘waschhuis’ genoemd. 
66 Kasboekje, Onder: Logement – Arbeidsloon, 10 mei 1869 en Pastorij - Arbeidsloon, 1 okt. 1867. 
67 Dit kon worden vastgesteld toen er graafwerkzaamheden werden uitgevoerd. 
68 De in totaal vier keldervensters zijn voorzien van kozijnen van hetzelfde type als die in de rest van het huis; ze 
stammen in die zin dus niet uit de tijd van de oude pastorie. De kozijnen werden voorzien van diefijzers, die bij 
de restauratie, na te zijn hersteld, zijn herplaatst.   
69 Het baksteenformaat in de kelder wijkt iets af van dat in het hogere metselwerk: in de kelder 22 x 11 x 5 cm en 
hoger 21,5 x 10,5 x 5 cm. In het pleisterwerk van de zuidmuur binnen de huidige kelder lijkt zich overigens een 
vroegere opening of doorgang af te tekenen, die soms ook door condensvorming zichtbaar wordt, maar in de 
buitengevel is hiervan, ook beneden het maaiveldniveau, geen spoor aangetroffen. De veronderstelde vroegere 
doorgang bevindt zich centraal in de zuidmuur van de kelder en nader onderzoek toonde in elk geval aan dat er 
een ongeveer één meter brede invulling in het metselwerk heeft plaatsgehad, die hierin weliswaar kundig werd 
‘ingeboet’, maar waarbij toch ook enkele onregelmatigheden zijn opgetreden. Een eventuele ondergrondse 
verbinding van de kelder onder de vroegere uitbouw van de afgebroken voorganger zou al tijdens de bouw van 
de huidige pastorie dichtgezet kunnen zijn.  
Zeker is dat Pierre Cuypers in deze periode experimenteerde met stenen kruisribgewelven en het feit dat hij de 
opdracht had zo veel mogelijk gebruik te maken van de bestaande constructie zou er mede op kunnen duiden dat 
de kelder reeds bestond.  
70 Ook graven ten behoeve van een gasaansluiting leverde geen aanwijzing voor aanwezigheid van een kelder op. 
71 S. Bleekrode, 1848, pp. 262, 263: Rond 1850 waren er al ‘moderne’ cementsoorten op de markt, met andere 
eigenschappen dan de traditionele mortels, zoals tras. 
72 C.M. Storm van ‘s Gravesande, 18502, pp. 236-244: De steigers bestonden uit verticale sparren of juffers, 
kruislingse ribben en horizontale scheerhouten en bulsterhouten. Deze laatste waren in zogenoemde bulstergaten 
in de muren gestoken en het geheel was belegd met planken en werd bijeengehouden met touwen; Vgl.: E.J. 
Haslinghuis en H. Janse, 19973, pp. 275, 399, 401, 440: Bulsterhouten en bulstergaten worden ook wel 
kortelingen, resp. kortelinggaten genoemd en scheerhouten heten ook wel schakels.  
73 Gesneden voegen en knipvoegen verschillen onder meer van elkaar door het enkele millimeters buiten het 
gevelvlak uitsteken van de laatste. 
74 C.M. Storm van ‘s Gravesande, 18502, pp.198 e.v.; L. van Heusden, 1833, pp. 86 e.v.; E.J. Haslinghuis, H. 
Janse, 19973, pp. 283, 314, 315.  
75 Een fries is een horizontale, bandvormige gevelversiering. Oorspronkelijk werden alleen in de klassieke 
bouwkunst zulke banden als zodanig benoemd, maar later werd het gebruik meer algemeen. 
76 Kasboekje, Onder: Pastorij - hout. Het is deze G.J. Lijsen die in een eerdere noot als houtleverancier wordt 
genoemd. 
77 Kasboekje, Onder: Pastorij - hout en Pastorij - Timmerloon. In totaal werd tot en met juli 1868 zo’n ƒ 950,- 
aan hout uitgegeven - de overige ƒ 600,- voornamelijk in 1869; idem, Onder: Logement en Schuur – 
Timmerloon. A.J. Lindenhout ontving op 22 juli 1869 ook nog ƒ 454,885 voor timmerwerk aan het logement en 
afbraak van de oude pastorie.   
78 Kasboekje , Onder: Pastorij – Kalk Cement en Steen. Afrekening G. ten Harkel d.d. 9 januari 1868; later, op 
14 mei, werd nog voor een onbekend aantal drempels betaald aan H. Reevelman uit Zutphen. Drempels of 
dorpels werden zowel onder ramen als onder (buiten)deuren toegepast. Neuten zijn de (stenen) blokjes aan de 
basis van deurposten, die in hout optrekkend vocht moeten weren en die de overgang van plint naar deurpost 
vormen. Het voorhuis telde in die tijd ten minste 22 zandstenen vensterdorpels. Het is bij de restauratie gebleken 
dat er later enige wijzigingen zijn uitgevoerd, waardoor dit aantal iets hoger geweest kan zijn.  



                                                                                                                                                                             
79 Op een foto van de oprichtingsceremonie van de voetbalvereniging Ratti, in 1945, komt de oorspronkelijke 
deuromlijsting nog voor, op latere bekende opnamen niet meer. Vgl.: De gelegenheidsuitgave: 60 jaar s.v. Ratti, 
van augustus 2005. 
80 In de tuin werden vier grote fragmenten van het deurkozijn blootgelegd, die decennialang als treden van een 
trapje hebben gefungeerd. Tijdens de restauratie van de ingangspartij kwam de voormalige 
huisnummeraanduiding van het pand tevoorschijn: D 137. 
81 Vgl.: K. Steehouwer en H. Janse, 1992, p. 24. De vensteropeningen meten ongeveer 1,70 x 1,35 m, de ramen 
ca. 2,60 x 1,30 m. 
82 Hoewel het kasboek hierover niets zegt, is het denkbaar dat het was voorzien van een glas-in-loodraam. 
Kasboek, Onder: Pastorij – Verf en Glas, 17 januari 1870: In de dubbele deuren in de gang beneden waren in elk 
geval zes ruiten met mousselinglas aangebracht. Mousselinglas is geëtst glas – in uitvoering vaak op fijn kant 
gelijkend.    
83 De vondst van de sporen van de vierkante vensteropening werd pas gedaan na de herplaatsing van het ronde 
raam. Het afbikken van pleisterwerk leidde tot het tevoorschijn komen van de bouwsporen.  
84 Kasboekje, Onder: Pastorij – hout, Pastorij – Stukadoren, Pastorij – IJzer en Lood en Pastorij – Arbeidsloon: 
Hm. Smeenk - kennelijk iemand anders dan de eerder genoemde Teunis – zorgde in het voorjaar van 1868 tevens 
voor het ‘berapen der pastorij’, het ‘dakaanstrijken’ en het ‘vloeren der keuken en waschhuis.’, waarvoor hij in 
totaal ƒ 76,85 – dus vrijwel hetzelfde bedrag als voor het voegen - betaald kreeg.    
85 Hoofd-, zij- en achtergevels laten (deels) verschillende motieven zien, met als grootste gemene deler dat ze 
ook in de St.-Antoniuskerk voorkomen. 
86 C.M. Storm van ‘s Gravesande, 18502, p. 343: Het dak van het voorhuis heeft een oppervlakte van ca. 170 m2. 
Storm van ‘s Gravesande rekende met 24 of 25 pannen per m2, inclusief breuk; Vgl. echter H.F.J.H. Mombers, 
[2000], p.14 en J.A. van der Kloes e.a., z.j., p.161: De eerste noemt 15-29 stuks per m2, met een normaal aantal 
van 18 en de tweede noemt 18 als aantal. Mogelijk was het aantal pannen dus wat groter of kleiner. Doordat de 
dakpannen later zijn vernieuwd, zou het originele aantal nog slechts uit oude foto’s zijn te reconstrueren, maar 
voldoende gedetailleerde opnamen zijn (nog) niet gevonden. Het ligt voor de hand dat de 1200 pannen bedoeld 
waren voor het achterhuis en dat de rest afkomstig was van de oude kerk en pastorie.   
87 H.F.J.H. Mombers, [2000], pp.14, 15, 32-35: De oude holle pan was het meest toegepaste type, dat overigens 
eigenlijk ten onrechte oude Hollandse pan wordt genoemd. Deze pan werd sedert het begin van de 16e eeuw tot 
ca. 1880 overal in het land handmatig vervaardigd. Kruispannen worden sedert 1883 in Nederland vervaaardigd 
en de ‘tuile du Nord’ (met 3-kop en dubbele zijsluiting) is zelfs pas sedert ca. 1920 op de markt. Deze pannen 
zijn rond 1980 nog eens opnieuw gelegd, nadat er een laag Eternitplaten onder is aangebracht.  
88 Spatkrachten zijn de horizontale krachten aan de basis van een driehoekige constructie en die ontstaan door het 
gewicht van de kap en de draagconstructie; spatkrachten drukken in feite de dragende muren uiteen; H. Janse, 
1989, pp. 101, 251 e.v., 375 e.v.: Flierbinten zijn dekbalken in een schaar- of een kromstijlgebint. 
89 Vgl.: H. Janse, 1989, pp. 25, 26. 
90 Vergelijkbare, geschilderde en netjes afgewerkte balken zijn ook elders in de pastorie aangetroffen en ze zijn 
in ieder geval dus niet incidenteel hergebruikt; Kasboekje, Onder Pastorij – Timmerloon.  
91 Kasboekje, Onder: Pastorij – hout. 
92 E.J. Haslinghuis en H. Janse, 19973, pp. 142-144: Regels en stijlen zijn de horizontale en verticale delen van 
paneeldeuren.  
93 E.J. Haslinghuis en H. Janse, 19973, p. 373: Bij hoog- of haut-reliëf ligt de ondergrond (hier dus het deurvlak) 
dieper dan het aangebrachte lijstwerk. 
94 Vgl.: C.M. Storm van ‘s Gravesande, 18502, pp. 379 e.v. 
95 Alleen op de overloop waren geen blinden aangebracht. 
96 Vgl.: C.M. Storm van ‘s Gravesande, 18502, p. 399. 
97 Kasboekje, Onder: Pastorij – hout. Ze werden geleverd  door G.J. Lijsen en betaald op 1 juli 1869. 
98 Kasboekje, Onder: Pastorij – IJzer en Lood.  
99 C.M. Storm van ‘s Gravesande, 18502, pp. 564, 565. 
100 Kasboekje, Onder: Pastorij – IJzer en Lood, 13 maart en 12 april 1869. De grote hardstenen gootsteen werd 
vermoedelijk hergebruikt vanuit de oude pastorie.  
101 Vgl.: C.M. Storm van ‘s Gravesande, 18502, pp. 450 e.v. 
102 Kasboekje, Onder: Pastorij – Stukadoren, 23 januari 1869; RAU, Archief Aartsbisdom Utrecht, Toegang 449, 
inv. nr. 1196, omslag 1854-1905, 14 april 1895.  
103 Kasboekje, Onder: Pastorij – Arbeidsloon, 30 november 1871; Onder: Pastorij – Kalk Cement en Steen, 8 
maart 1872; Onder: Pastorij – Stukadoren, 22 januari 1873; Uiteraard is het ook denkbaar dat er een rekenfout is 
gemaakt. Opmerkelijk is echter dat dezelfde estriken ook in de achtergang zijn toegepast, waar ze exact drie jaar 
later zijn gelegd. Daar doet het verschijnsel van de te korte poeren zich slechts aan de kant van de nieuw 
geplaatste, huidige buitenmuur voor. De doorgang naar de keuken werd echter terzelfder tijd enige meters naar 



                                                                                                                                                                             
achteren verplaatst, zodat het hoogteverschil daar kon worden gecorrigeerd. Daar kwam de oude vloer achter in 
de gang aan het licht bij de aanleg van een nieuwe voedingskabel voor elektriciteit.  
104 C.M. Storm van ‘s Gravesande Storm van ‘s Gravesande, 18502, pp. 423-426. 
105 Goorkates hand is echter terughoudender dan die van meesters in stuukwerk die we kennen van uitbundig en 
duur geornamenteerde stadshuizen.   
106 Of de motieven en het gietwerk ontworpen zijn in de in 1853 gestichte kunstwerkplaatsen van Pierre Cuypers 
en François Stoltzenberg in Roermand is niet bekend. 
107 Kasboekje, Onder: Pastorij – Kalk Cement en Steen: Overigens zijn de twee mantels qua vorm wél, maar naar 
materiaal niet identiek; die in de rechter kamer lijkt, anders dan die in de linkse, niet te zijn samengesteld uit 
marmer, maar uit (Belgische) hardsteen.  
108 Kasboekje, Onder: Pastorij – Verf en glas en Pastorij – Behangen: Het totale schilderwerk strekte zich uit van 
begin 1868 tot februari 1873. Het is overigens onwaarschijnlijk dat de beglazing in de winter van 1867/68 werd 
aangebracht, zoals de rekening suggereert door een post van ƒ 268,215 gedateerd op 1 februari 1868. Mogelijk 
betreft het nog slechts de levering van het glas.  
109 Vgl.: J.Th.J. C[uypers], 1917, p. 24; In schetsen en schetsboeken van Cuypers uit de jaren ’50 en ’60 komen 
talrijke kleurstudies en –ontwerpen voor, ook in vergelijkbare tinten. 
110 Kasboekje, Onder Pastorij – Verf en glas, 22 februari 1871; 1 februari 1868 – 5 februari 1873: Het gronden, 
afschilderen en beglazen strekte zich in fasen uit over de jaren 1868 tot en met 1872 en vergde in totaal bijna 
1400 gulden. De vijftig gulden minus 27 cent had vermoedelijk uitsluitend betrekking op het plafond. 
111 Th.M.M. van Grieken, 1873, pp. 368, 369; A.A. Plasschaert, z.j.3, pp. 1388-1391; Pompsloten zijn relatief 
zeldzaam; ze werden vooral toegepast bij kluizen en kasten. De achterzijde van de voordeur werd ‘gehout’, dat 
wil zeggen in eikenhoutmotief geschilderd. Of deze imitatie uit de bouwtijd dateert is (nog) niet bekend.  
112 Verwijdering van de bespanning was onder meer nodig in verband met gevelisolatie en het wegwerken van 
leidingen. 
113 Er zijn delen overgebracht naar Utrecht, waar ze berusten bij de Stichting Historische Behangsels. 
114 Vgl.: C.M. Storm van ‘s Gravesande, 18502, pp. 463, 464; K.Wedd, 1993, pp. 2-7. 
115 Kasboekje, Onder Recapitulatie der Uitgaven wegens het daarstellen eener geheel nieuwe Pastorij. 
116 Vgl.: C.M. Storm van ‘s Gravesande, 18502, pp. 455-457; Enkele fragmenten zijn – in losgekoppelde staat – 
in situ gehandhaafd.  
117 Kasboekje, Onder: Pastorij – Arbeidsloon, Pastorij – Kalk Cement en Steen, Pastorij - Stukadoren. 
118 De geraadpleegde literatuur zegt er niets over en ervaringsgegevens brengen ook geen helderheid. Of er ook 
op de wanden eertijds bladzink was aangebracht is niet bekend; wel zijn hierop bij de restauratie beschilderde 
asbestplaten aangetroffen. Bij de (gedeeltelijke) verwijdering hiervan kwam een pleisterlaag met een band van 
decoratief sjabloneerwerk in een voor de vroege 20e eeuw kenmerkend patroon tevoorschijn. 
119 Kasboekje, Onder: Pastorij – Verf en glas, Pastorij – IJzer en Lood en Pastorij – Behangen. 
120 Helaas is namelijk pas in 1898 een nieuwe kadastrale plattegrond gerealiseerd met daarop als nieuw gebouwd 
aangeduid de totale gang, doorgaand tot aan de kerk. (Kadaster Arnhem, Kadastrale gemeente Vorden, Sectie D, 
3e blad, opgemaakt april 1898, dienstjaar 1899, no. 87) 
121 De logeeer- en meidenkamer heeft vermoedelijk een functie gehad als verblijfsruimte en eventuele plaats tot 
(incidenteel) overnachten van personeel. De pleisterlaag en de tegeltjes op de wanden van keuken en bijkeuken 
benemen tot op heden het zicht op eventuele bouwsporen. Wel werden hoog op de westelijke wand van de 
keuken eenvoudige gesjabloneerde figuurtjes aangetroffen, wat op een huiskamerachtige functie van dit deel van 
het ruime vertrek zou kunnen wijzen. Het logement tegenover de kerk zal een meer representatieve functie 
hebben kunnen vervullen ten behoeve van kerk en pastorie. 
122 Archief Bouw- en Woningtoezicht gemeente Vorden, Ruurloseweg 103, 12 augustus 1911: ‘Plan van 
aanbouw slaapkamer Pastorie Kranenborch’. 
123 Helaas geven de op dit punt aantoonbaar incomplete verbouwingstekeningen uit 1935 hierover geen 
uitsluitsel. Of de tot die tijd door een zadeldak gedekte uitbouw sedert 1870 de oorspronkelijke gedaante had 
behouden of al eerder in een iets andere vorm werd gegoten is onduidelijk. De zichtbare wijzigingen van enige 
(binnen)muren brengen mee dat het laatste niet valt uit te sluiten.   
124 De stijlbreuk van hoge, recht gesloten vensteropeningen naar smallere, getoogde exemplaren, is maar één 
aspect; ook het verschil tussen de binnenluiken en luikkasten en het afwijkende profiel van de vellingkanten van 
de kozijnen speelt hierbij een rol. Met name dit laatste detail werd door Cuypers tot in de kleinste kozijnen 
consequent doorgevoerd en het is dan ook onwaarschijnlijk dat het niet zou zijn teruggekeerd in het achterhuis. 
De getoogde ramen en kozijnen waren in elk geval niet afkomstig van de oude pastorie; de tekeningen van 1834 
laten duidelijk zien dat die allemaal rechthoekig waren. 
125 ‘Gesleept’ wil zeggen: diagonaal of scheef lopend. Gesleepte schoorstenen worden meestal gestut met balk- 
en plankwerk. Blijkens het kasboekje werden graaf- en funderingswerken voor een nieuwe schouw uitgevoerd. 



                                                                                                                                                                             
126 Over de volle hoogte en breedte van deze wand – de vroegere buitenmuur - is nog oud stuukwerk aanwezig, 
wat waarnemingen tot nu toe heeft verhinderd. 
127 Het kanaal komt als zodanig namelijk nog voor op de tekening van de situatie vóór verbouwing in 1935. 
128 Boven de huidige boog waren tijdens de restauratie een hanenkam en de sporen van een vroegere of deur- 
vensteropening te zien. 
129 Anders dan bij de andere gevelopeningen is deze niet voorzien van een hanenkam; een hanenkam of gestrekte 
boog is een ontlastingsboog van waaiervormig geplaatste stenen. Het (overhoekse muizentand)fries waarmee de 
gevel vrijwel zeker eindigde, zal om constructieve redenen in de jaren ’30 zijn verwijderd. Het bestaande 
vloerniveau werd toen met een ingeboete, extra balklaag verhoogd. 
130 Deze 30 cm links is gezien vanuit de gang. Het opmetselen van nieuwe dwarsmuren in bestaande 
gevelopeningen bracht grotere mogelijkheden mee tot het versterken van het verband tussen beide muren. 
131 De onhandige plaats van de toegang ter plaatse van het te overbruggen niveauverschil blijft hoe dan ook een 
raadsel; het is uiterst onwaarschijnlijk dat een ontwerpfout – bijvoorbeeld in verband met de uitgezette hoogte - 
tot in de constructiefase heeft voortgewoekerd. Het onvoorziene karakter van de wijzigingen blijkt in ieder geval  
uit de iets van elkaar verschillende maten van de gebruikte bakstenen: Voorhuis (alle gevels): 21,5 x 10,5 x 5,3 
cm; Beide zijgevels van het achterhuis (waaronder die aan de veranda): 21,5 x 10,5 x 5,0 cm; Voormalige 
buitenmuur (nu gepleisterde linker gangmuur binnen): 22 x 11,0 x 5,0 cm. Met name dit laatste vormt een extra 
aanwijzing dat Cuypers het achterhuis niet, of pas in tweede instantie ontwierp. 
132 Kadaster Arnhem, Kadastrale gemeente Vorden, Sectie D, 3e blad, opgemaakt 15 mei 1869, dienstjaar 1870, 
no. 32. 
133 Voegwerk is in de zijmuur van het toilet op de begane grond niet aangetroffen; het voegen gebeurde pas later 
en in elk geval nadat de wijziging van het plan was doorgevoerd. Ook de plaatsing van een spitsboogvenster 
zonder directe lichtinval aan het noordeinde van de gang van het voorhuis zou met deze wijziging afdoende 
verklaard zijn – evenals het (later) dichtzetten ervan. 
134 Het is overigens ook goed denkbaar dat het raam nooit is geplaatst omdat de wijzigingen al voor het zover 
was, zijn doorgevoerd. 
135 Het toegepaste profiel in de deuromlijsting ter plaatse is grotendeels gelijk aan dat van andere binnendeuren 
in de gang, maar vormt een contrast met de neogotische profilering rond de voordeur. Ook dit wijst op een 
wijziging tijdens de bouw. Het neoclassicistieche profiel werd vermoedelijk iets later – als een ad hocoplossing - 
aangebracht. Dit valt onder meer af te leiden uit een nog aanwezige natuurstenen rest van een eerder toegepaste 
neut of plint aan de linkerzijde van de doorgang, maar vooral uit een door de restauratiearchitect uitgevoerde 
‘kijkoperatie’ rechts. Verder maakt het profiel de indruk tegen of voor ouder werk te zijn geplaatst en bevat de 
latei aan de buitenzijde (=achterhuiszijde) een vellingkant die aanluit bij de neogotische detaillering rond de 
hoofdingang. Een min of meer gelijkwaardige beëindiging van de gang was mogelijk de bedoeling, maar dit plan 
is dan doorkruist door de verlenging van de gang.          
136 Op foto’s uit de periode voor circa 1900 wordt nog wel gehoopt, maar niet meer gerekend. Zelfs van de kerk 
zijn geen foto’s bekend die met zekerheid vóór de eeuwwisseling zijn genomen, hoewel dat van enkele wel kan 
worden aangenomen.  
137 Pierre Cuypers kreeg in 1856 immers onder meer opdracht tot ‘[… ] het opmaken der plannen en teekeningen, 
die de pastorie of het pastoriehuis bij de afbraak der thans bestaande kerk zal moeten ondergaan [… ]. 
138 A.A.U., 449, inv. nr. 1196, omslag 1854-1905, 11 sept. 1855. 
139 Iets dergelijks speelde later bijvoorbeeld ook voor het ruimtelijk concept: er is in 1900 overwogen het 
klooster niet tussen kerk en school te bouwen, maar ten oosten van de pastorie.(Zie hiervoor: R.A.U., Arch. 
Aartsbisdom Utrecht, Toeg. 449, inv. nr.1196, Omslag 1854-1905, 10 juli 1900)  
140 Kasboekje, Onder: Pastorij – hout en Pastorij – Timmerloon; De schutting moet in de loop van 1870 tot stand 
zijn gekomen. Ook dit timmerwerk werd uitgevoerd door A.J. Lindenschot uit Medler. 
141 R.A.U., Arch. Aartsbisdom Utrecht, Toeg. 449, inv. nr.1196, Omslag 1854-1905, Brieven 14 april 1895, 13 
okt. 1895, 4 maart 1896 en 10 juli 1900. 
142 Foto in: Tentoonstelling der werken van Dr. P.J.H. Cuypers [… ], 1907, p. 12.  
143 Archief Bouw- en Woningtoezicht gemeente Vorden, Ruurloseweg 103, augustus 1936: Magazijn R.-K. 
pastorie schaal 1 A 100 en Omschrijving [… ] aanbouwen van een magazijn en vernieuwen van het platdak [… ]. 
144 R.A.U., Arch. Aartsbisdom Utrecht, Toeg. 449, inv. nr.1196, Omslag 1906-1935, Brieven 22 en 30 januari 
1917 en 22 januari 1924.  
145 R.A.U., Arch. Aartsbisdom Utrecht, Toeg. 449, inv. nr.1196, Omslag 1906-1935, Brief 28 juni 1920; 300 jaar 
Franciscanen [… ], 1994, p. 9.  
146 R.A.U., Arch. Aartsbisdom Utrecht, Toeg. 449, inv. nr.1196, Omslag 1906-1935, Brief 25 maart 1925; Vgl. 
300 jaar Franciscanen [… ], 1994, pp. 9, 11: In de zeer strenge winter van 1929 brandde de nieuwe verwarming 
van de kerk echter door. 



                                                                                                                                                                             
147 G.W. Brinkman, J. van den Broek, e.a., 1987, p. 80. De oorspronkelijke bedieningsknoppen konden niet in 
situ worden gehandhaafd; wel werd een deel ervan bewaard. 
148 R.A.U., Arch. Aartsbisdom Utrecht, Toeg. 449, inv. nr.1196, Omslag 1936-1967, Brief 15 dec. 1947: De 
kosten zouden 1800 à 1900 gulden gaan bedragen. De nog aanwezige ketel vertoont overigens schade die 
vergelijkbaar is met die welke in 1947 wordt genoemd.  
149 300 jaar Franciscanen [… ], 1994, p. 11. 
150 Het logement was kennelijk inmiddels onder een andere naam bekend geworden en had misschien ook een 
andere functie.  
151 R.A.U., Arch. Aartsbisdom Utrecht, Toeg. 449, inv. nr.1196, Omslag 1906-1935, Brieven 9 april 1921 en 12 
oktober 1924: Totale kosten ca. ƒ 2500,-. Alleen algemene deelname in Kranenburg zou tot elektrificatie leiden; 
G.W. Brinkman, J. van den Broek, e.a., 1987, p. 48; 300 jaar Franciscanen [… ], 1994, p. 9. 
152 Archief R.-k. kerkbestuur Vorden, Tekeningen Electrische Installatie Pastorie, R.-K. Kerk en R.-K. School. 
Z.j. 
153 R.A.U., Arch. Aartsbisdom Utrecht, Toeg. 449, inv. nr.1196, Omslag 1906-1935, Brief 24 mei 1929. In dit 
verband valt overigens ook de naam D. Wolsing. 
154 Archief Bouw- en Woningtoezicht gemeente Vorden, Ruurloseweg 103, mei 1935: Verbouwing R.-K. 
pastorie te Vorden, schaal 1:100 en Omschrijving […  verbouwen der pastorie … ] en: Het jaar 1935 / Bestek en 
teekening van den bouw der bovenwoning voor de huishoudster der pastoor en voor den bouw eener kluis in de 
pastorie. (getekend: 12 mei ’35,  no. 782), alsmede: Vergunning tot het bouwen, d.d. 13 mei 1935.   
155 R.A.U., Arch. Aartsbisdom Utrecht, Toeg. 449, inv. nr.1196, Omslag 1906-1935, Brief 13 december 1934: 
“De ervaring heeft geleerd, dat op die wijze [nl. zonder bouwkundig opzichter, A.F.J.N.] het Kerkbestuur nog al 
eens schade geleden heeft wegens te hooge rekeningen en niet behoorlijk afgeleverd werk.” 
156 Van het grootonderhoud aan de kerk, dat tegelijkertijd werd uitgevoerd zijn wel namen bekend. Mogelijk 
werkten dezelfde personen en bedrijven in de pastorie. De belangrijkste waren de aannemer/metselaar G.W. 
Bielderman uit Vorden en dakwerker B. Walhof & Zn. uit Goor.  
157 Zoals eerder aangegeven, werd het bestaande, ronde venster dichtgezet. Wel werd een klein doorgeefluikje  
met een ijzeren spil erin aan de zijkant van de gang geplaatst.  
158 Vgl.: 300 jaar Franciscanen [… ], 1994, p.16: Hier staat het als volgt: “Een ‘vrouwenkwartier’, bedoeld voor 
het damespersoneel op de pastorie werd aan de pastorie aangebouwd.” Overigens laat de tekening zien dat het 
dichtst tegen het hoofdhuis gelegen vertrek van de drie aanvankelijk de bestemming ‘zolder’ zou krijgen.  
159 Warm water kwam vermoedelijk pas in de jaren ’50, en dan alleen in de keuken en in de aangrenzende, van 
het uit 1911-1912 daterende zijkamertje afgesplitste badkamer. Enkele wastafels zijn in het huidige interieur 
gehandhaafd; ze zijn voorzien van de merknaam ‘The Modernus’ en dragen het jaartal 1934.   
160 De meeste van de oudste behangresten bevonden zich achter de spiegels en spatplaten, waaruit blijkt dat die 
(iets) later zijn gemonteerd.  
161 Het feit dat de kranen van het oude waterreservoir niet meer boven de gootsteen uitstroomden, maar boven 
een klein plateau, duidt erop dat er een functiewijziging had plaatsgevonden. Het watertappunt, een normale 
kraan, gevoed door de elektrische pomp met drukvat, bevond zich niet meer links naast de gootsteen, maar 
midden erboven, tegen de achterwand van de bijkeuken. Rond de pomp zijn wél witte tegeltjes van 15 x 15 cm 
geplaatst.    
162 Het is hierbij alleszins denkbaar dat met de ‘bestaande deur’ geen kluisdeur, maar een nu niet meer bestaande 
uitgang naar de tuin (ter plaatse van de huidige veranda) is bedoeld. Bij gebrek aan foto’s, ontwerptekeningen of 
ander bronnenmateriaal is hierover helaas niets bekend. 
163 De kluis is ongeveer drie meter breed, een meter diep en tweeënhalve meter hoog en hij is voorzien van een 
nog uit de jaren dertig daterende, op maat gemaakte, houten stelling. 
164 R.A.U., Arch. Aartsbisdom Utrecht, Toeg. 449, inv. nr.1196, Omslag 1854-1905, Brieven 12 juni en 6 juli 
1898. 
165 Archief Bouw- en Woningtoezicht gemeente Vorden, Ruurloseweg 103, augustus 1936: Magazijn R.-K. 
pastorie schaal 1 A 100 en Omschrijving [… ] aanbouwen van een magazijn en vernieuwen van het platdak [… ]. 
166 Hierbij bleek overigens nog dat er een extra balklaag boven de gang was gelegd en dat de nieuwe vloer van 
de verdieping hoger lag dan de oude. Verder bleek er een gesjabloneerde bies vlak onder het oude plafond te zijn 
aangebracht, waarmee de oude keuken kennelijk ooit was opgesierd. 
167 Er was onder meer een ernstige scheuring van de gevel opgetreden, terwijl ook enige vloerbalken omhoog 
gedrukt werden. Tevens waren door rotting grote gaten in de vloer ontstaan en waren meerdere kapsporen 
aangetast. De keuze was: totale vernieuwing van de bestaande verdieping of herstel naar de oorspronkelijke 
dakvorm met replica’s van de dakvensters uit 1935. 
168 300 jaar Franciscanen [… ], 1994, p. 16; De fruitbomen in de tuin tussen kerk en pastorie zijn reeds lange tijd 
geleden gerooid. 



                                                                                                                                                                             
169 Sporen van bestrating en begrinding alsmede enige luchtfoto’s uit de jaren ’20 en ’30 en andere opnamen van 
(ver) voor de oorlog boden hiervoor goede aanknopingspunten. Verder herinnerden meerdere dorpsbewoners 
zich nog de indeling van vóór de splitsing van de kerkelijke gronden.     
170 R.A.U., Arch. Bisdom Utrecht, Toeg. 449, inv.nr. 243, verslag visitatie 17 okt. 1939; In verslagen van 24 okt. 
1934 en okt. 1936 wordt uitdrukkelijk gesteld dat kerk en sacristie herstellingen vereisen, resp. een goede beurt 
hebben gehad.   
171 R.A.U., Arch. Aartsbisdom Utrecht, Toeg. 449, inv. nr.1196, Omslag 1935-1967, Brief 4 december 1950: Dit 
is de volgende en mogelijk laatste keer dat er in de kerkelijke archieven over noodzakelijk buitenschilderwerk 
wordt gesproken. 
172 Inscriptie op de bovenzijde van het linkse zijraam van de ‘zaal’: “febr 1960 Jan … tink” [of: … bink, AFJN] 
173 Mondelinge informatie van talrijke parochianen; Korte geschiedenis van de R.-k. parochie, pp. 7 e.v.; Vgl. 
300 jaar Franciscanen [… ], 1994, pp. 22, 23 R.A.U., Arch. Aartsbisdom Utrecht, Toeg. 449, inv. nr. 1196, 
Omslag 1935-1967, Brief 15 aug. 1966: Het kerkbestuur legde zijn functie neer vanwege een door velen 
ondertekend ‘opgezegd vertrouwen’ in Bodewes. Overigens wordt Bodewes ook wel met de voornaam Aloysius 
vermeld.  
174 Archief R.-k. kerkbestuur Vorden: Brief van Aartsbisdom Utrecht, d.d. 7 nov. 1969. De klus zou worden 
geklaard door B. Rondeel (aannemer metselwerk), H.J. Bosch (timmerwerk), J.H. Wiltink (loodgieterswerk, dak 
en verwarming), fa. Van der Wal (schilderwerk) en J. Slagman (elektriciteit). Architect was G. Schouten. 
175 R.A.U., Arch. Aartsbisdom Utrecht, Toeg. 449, inv. nr.1196, Omslag 1936-1967, Brief 1 april 1946: Kort na 
de Tweede Wereldoorlog, in een periode dat ook in Vorden kennelijk woningnood heerste, werd een verbouwing 
en uitbreiding van het schuurtje naast de pastorie uitgevoerd met het doel het pandje als tijdelijke woning voor 
de koster van de kerk in te richten. 
176 Archief R.-k. kerkbestuur Vorden: Brief van Aartsbisdom Utrecht, d.d. 19 juli 1968: In deze brief aan de 
nieuwe pastoor, J.W. van Berkel, wordt gesteld dat pastorie, particuliere woningen en kleuterschool door twee 
van de kerk onafhankelijke taxateurs moeten worden getaxeerd. 
177 Archief R.-k. kerkbestuur Vorden: Diverse stukken betreffende taxatie en verkoop. 
178 In de verf boven de gangdeuren is te lezen: “B. Pardijs, V. Prins Geest // Uitgevoerd Vorden 1974” [of: 1976, 
A.F.J.N.]. Beide voorzieningen waren wel voorbereid, maar bleken niet aangesloten in 2002. Wel waren er een 
gasleiding en een deels gemoderniseerde, deels afgekoppelde elektrische installatie.  


