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De Beyerd, het middeleeuwse pelgrimshuis 
door Herman Strijbos 
 
In het begin van de jaren zeventig besloot de toenmalige burgemeester Steger het pand, dat bekend stond 
als "De Beyerd", te restaureren, op een moment dat sloop dreigde. De Beyerd was een pand dat regelmatig 
voor allerlei doeleinden werd gebruikt en niemand zag er iets bijzonders in, behalve dan de alerte 
burgemeester, die het pand in ere herstelde en daarmee zichtbaar maakte wat hem al was opgevallen. We 
kunnen nu, gezien het resultaat, bevestigen dat hij gelijk heeft gehad. Maar het bevestigt ook hoe 
belangrijk het is dat, zeker in de oude steden en in gave oude kernen als Oirschot, stelselmatig 
bouwhistorisch onderzoek wordt gedaan om inzicht te krijgen over de werkelijke ouderdom van panden 
en stedebouwkundige strukturen. Even goed als in de steden Utrecht en 's-Hertogenbosch zou ook in 
Oirschot wel eens kunnen blijken dat er, behalve de Hervormde Kerk, de Sint-Pieterskerk en het oude 
raadhuis, nog veel meer is dat stamt uit de zestiende eeuw of eerder. Het woord sloop zou nooit meer 
mogen vallen voordat een vakkundig onderzoek heeft plaats gehad. 
 
In het begin van de jaren zeventig was de Beyerd een onopvallend, gepleisterd gebouw met wat 
schijnvoegen in het pleisterwerk en deels T-vensters uit het begin van de twintigste eeuw. De 
kopgevelramen vertoonden de kleine ruitverdeling zoals die is aangebracht in alle ramen, bij de laatste 
restauratie in het midden van de jaren zeventig. Binnen waren de balkenplafonds afgepleisterd, maar 
klaarblijkelijk waren de moerbalken duidelijk zichtbaar. Verder waren kelder en opkamer nog aanwezig. 
Op zichzelf al reden genoeg om alert te zijn voor een vakman, maar het is klaarblijkelijk dat menigeen aan 
dit onopvallende gebouw voorbij is gelopen en dat zal ook menigeen nog steeds kunnen overkomen. Want 
ook nu nog is de Beyerd in al zijn eenvoud weliswaar een van de mooiste huizen van Oirschot, maar niet 
spectaculair. 
 
Geschiedenis 
De Oirschotse historicus J. Lijten beschreef de geschiedenis van het Sint-Jorisgasthuis en de Beyerd in het 
tijdschrift Campinia. 1) Lijten maakt duidelijk dat het Sint-Jorisgasthuis bij testament van Rogier van 
Leefdaal is gesticht, en stelt vast dat dat rond 1333 moet zijn geweest, het jaar waarin van Leefdaal 
overleed. In ieder geval werd in 1336 een beneficie gesticht van het Sint-Jorisaltaar in de kapel van het 
gasthuis. We mogen veronderstellen dat rond die tijd het Sint-Jorisgasthuis funktioneerde. Het bestuur 
daarover was in handen van de plaatselijke heer en het kapittel van Sint-Petrus. Een stichtingsakte is niet 
bekend, maar we weten dat het Sint-Jorisgasthuis diende om pelgrims de mogelijkheid te bieden te 
overnachten en te eten, en 's-morgens - voor verder te trekken in de kapel de mis bij te wonen. De 
gegevens daarover zijn ontleend aan een reglement voor de "gasthuis-wert", de waard van het gasthuis, uit 
1494. Het pand dat wij tegenwoordig aanduiden met de naam de Beyerd, had de funktie van een beyerd, 
dat wil zeggen een gezamenlijke eet- en verblijfszaal voor de gasten die, zoals Lijten vermoedt, konden 
slapen op de opkamer en op de zolderverdieping. 
In de loop van de zestiende eeuw, tijdens de opkomst van de reformatie en uiteraard mede onder invloed 
van de woelingen tijdens de oorlogen in die tijd, raakten de bedevaarten steeds meer in onbruik, en 
daarmee verloor de Beyerd zijn oorspronkelijke funktie. In het begin van de zeventiende eeuw is er sprake 
van het gasthuis als ziekenhuis te gaan gebruiken, maar dat is nooit doorgegaan. Pelgrims waren er echter 
niet meer te ontvangen, zeker niet meer na de Vrede van Munster in 1648 en de naasting van het kapittel. 
In de achttiende eeuw was het gasthuis in gebruik als "een fraaie heerehuising", de Beyerd als paardenstal 
en wagenhuis en de kapel als opslag voor brandhout. Vanaf de inval van de Fransen in 1795 probeerde het 
gemeentebestuur het complex weer de oorspronkelijke bestemming van gasthuis terug te doen geven, wat 
in de loop van de negentiende eeuw gelukt is. 
Uit de hierboven aangehaalde geschiedenis zoals Lijten die beschrijft, mogen we afleiden dat het Sint-
Jorisgasthuis en als onderdeel daarvan de Beyerd hun bloeiperiode hebben gekend tussen het midden van 
de veertiende eeuw en het midden van de zestiende eeuw. 
 
Een bouwhistorische benadering 
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De huidige Beyerd is een langgerekt gebouw van 8 
traveeën, met een zadeldak (figuur 1, 
plattegronden en figuur 2, aanzicht vanaf de 
gasthuisstraat). Het pleisterwerk van de gevels is 
bij de restauratie in de jaren zeventig verwijderd. 
Onder de beide rechter traveeën (tussen de 
stramienlijnen E en G) bevindt zich een kelder, 
met daar bovenop circa 80 centimeter boven de 
beganegrondvloer een opkamer. De kap sluit 
rechts aan tegen een topgevel en eindigt links met 
een wolfseinde. De beide linker traveeën (tussen 
de stramienlijnen A en H) zijn, zoals blijkt uit een 
aantal gegevens, later aangebouwd. Op de 

stramienlijn A vertonen voor- en achtergevel namelijk een vertikale voeg in het metselwerk. Eens moet 
daar dus het einde van het gebouw zijn geweest. Dat wordt nog eens onderstreept door het feit dat de 
lagenmaat van het metselwerk en de baksteenformaten van het gedeelte dat later zou zijn aangebouwd, 
aanzienlijk kleiner zijn dan die van het oudste gedeelte rechts daarvan. Op de gegevens die wijzen op de 

latere aanbouw van de traveeën tussen A en H 
komen we verderop nog terug. 
Bij de restauratie van de jaren zeventig zijn de 
huidige kozijnen aangebracht, naar analogie van wat 
in het begin van deze eeuw nog te zien was in de 
rechter zijgevel, namelijk de kozijnen naar 
achttiende eeuws model, verdeeld in een schuifraam 
onder en een vast raam boven, het geheel verdeeld in 
twintig ruiten. Aan de kozijnen zijn de daarbij 
behorende vensterluiken toegevoegd, die de volle 
hoogte beslaan (figuur 3). Verderop, als de datering 
aan de orde komt, zal het duidelijk worden dat de 
oorspronkelijke kozijnen van een ander model 
waren. 

Wel oorspronkelijk moeten de accoladebogen zijn boven de beide ramen in de rechter zijgevel (zie figuur 
3) en de beide accoladebogen in de achtergevel, die geen van beide meer stroken met een gevelopening 
(figuur 4). De accoladeboog van figuur 4 moet hebben gediend voor een verdwenen raam in de opkamer 
en rechts daarvan bevindt zich in de vierde accoladeboog in de achtergevel in de travee tussen D en E. Uit 
de breedte en de hoogteplaatsing valt af te leiden dat deze boog oorspronkelijk een deuropening 
overspande, die waarschijnlijk de hoofdingang vormde. Want uit het feit dat de accoladebogen boven geen 
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van de andere gevelopeningen meer voorkomen, menen we te mogen afleiden dat de huidige rechter 
zijgevel en de huidige achtergevel oorspronkelijk de 
belangrijkste gevels waren. Het is dan ook niet 
vanzelfsprekend dat aanvankelijk de huidige 
Gasthuisstraat bestond, maar dat de Beyerd 
uitweegde op een straat of pad langs de huidige 
rechter kopgevel. 
Gaan we de Beyerd binnen door de huidige voordeur 
(die oorspronkelijk kan hebben gediend als 
achterdeur), dan staan we in een vertrek tussen de 
stramien-lijnen C en E (figuur 5). Rechts achter in de 
hoek zien we de onderkant van een spiltrap met 
daaronder de keldertoegang. Links tegen de spil van 
de trap sluit een scheidingsmuurtje aan dat dateert 
van de laatste restauratie en dat een portaal afscheidt 

tegen de achtergevel. Gaan we het pand binnen door de huidige achterdeur, dan staan we eerst in dat 
portaaltje en zien we de spiltrap naar de verdieping. Die spiltrap is de trap waarvan we de onderkant zagen 
toen we vanaf de straat door de huidige hoofdtoegang naar binnen stapten. De spil van deze trap is tijdens 
de laatste restauratie teruggevonden en aan de hand daarvan heeft men de trap grotendeels kunnen 
reconstrueren. Gaan we de trap enkele treden op, dan vinden we daar de dichtgemetselde deur van de 
opkamer, waarvan het kozijn bewaard is gebleven. 
Behoudens het portaal voor de bovenwoningen is de volledige oorspronkelijke indeling van de 
beganegrond hersteld (zie figuur 1), zij het dat in de uiterste travee links een keuken en wat sanitaire 
ruimten zijn aangebracht. De oorspronkelijke indeling, dus die van vóór de tijd dat de twee huidige linker 
traveeën werden toegevoegd, moet aanvankelijk hebben bestaan uit drie gelijke ruimten van elk twee 
traveeën, waarvan de middelste tevens diende als entree-ruimte. Daarin bevonden zich de spiltrap naar de 
verdieping, waarvan we hiervoor de reconstructie hebben beschreven, en vanwaar men ook de opkamer 
kon bereiken. Onder die spiltrap voerde een klein trapje naar de kelder (zie figuur 5). Verder moet zich 
hierin uiteraard ook ergens een deur hebben bevonden naar de derde ruimte links, misschien op dezelfde 
plaats als de huidige verbindingsdeur. Elk van de drie vertrekken had een eigen stookplaats. Op grond van 
rookkanalen in de kap heeft men die gereconstrueerd en misschien kon men daarbij toen ook nog gebruik 
maken van sporen in de balklaag van de verdiepingvloer. De beganegrondvloer van de Beyerd moet 
oorspronkelijk lager hebben gelegen, zoals dat ook 
gebleken is bij de Nederlands Hervormde Kerk en 
bij het raadhuis. De architekt Louis de Kok 
vertelde ons dat bij de laatste restauratie op 
ongeveer dertig centimeter diepte onder de huidige 
vloer een tegelvloer is aangetroffen van rode 
plavuisjes, groot ongeveer 13 x 13 centimeter. 
Ook rondom de Beyerd is dus in de loop van de 
eeuwen het straatniveau opgehoogd. 
Als in de jaren zeventig sporen van de ravelingen 
voor het doorlaten van de rookkanalen in de 
verdiepingvloer al aanwezig zijn geweest, dan zijn 
ze bij de restauratie toch uitgewist. Men heeft 
namelijk nagenoeg die gehele balklaag moeten 
vernieuwen. Die verdiepingbalklaag is en was ook oorspronkelijk een samengestelde balklaag 2), waarvan 
de moerbalken zonder tussenkomst van muurstijlen en korbelen rechtstreeks in de bakstenen gevels waren 
opgelegd. 
Van de samengestelde balklagen zijn bij B, D en F nog oude balken te zien. Alle overige zijn geheel 
vernieuwd. Of die oude balken ook de oorspronkelijke zijn, is lang niet zeker. De moerbalk bij B vertoont 
namelijk inkepingen voor kinderbinten die niet stroken met de huidige kinderbinten. Die balk heeft dus 
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waarschijnlijk oorspronkelijk elders dienst gedaan. 
Voor de balk bij F heeft men tegen de gevel het 
metselwerk wat uitgekraagd, ofwel omdat de kop 
van de balk verrot was en de balk dus te kort was 
geworden, of omdat men deze balk tussen bestaande 
muren heeft vernieuwd en daartussen de ruimte 
miste om de balk de juiste lengte te geven. Een 
uitkragende console biedt dan, samen met een nieuw 
aan te brengen sleutelstuk, uitkomst. Alleen de balk 
ter plaatse van D lijkt niet alleen oud, maar ook nog 
compleet. Deze balk heeft bij de oplegging in de 
achtergevel een sleutelstuk dat is uitgehakt uit de 
dikte van de balk zelf (figuur 6). Dat kon omdat deze 

zijde het dikste gedeelte, namelijk het worteleinde van de boom was. Aan het andere einde van de balk 
was de boomstam veel dunner, en daarom werd daar een los sleutelstuk aangebracht (figuur 7). Behalve 
het diagonaal-motief op basis van zaagsneden en 
met de guts uitgestoken versieringen aan de 
onderzijde van dat sleutelstuk, zijn de beide 
sleutelstukken hetzelfde. Ze hebben bij de 
reconstructie van alle overige sleutelstukken in het 
pand, die in het verleden bij het aanbrengen van 
stucplafonds al waren verwijderd of die bij de 
restauratie zo slecht bleken te zijn dat ze vernieuwd 
moesten worden, als model gediend. 
Ook in de kap van de Beyerd is een stuk 
geschiedenis van het gebouw af te lezen (zie figuur 
1), in een deel van de spanten zijn namelijk 
telmerken aangebracht die moesten dienen om, als 
de spanten van tevoren op de grond in elkaar waren 

gezet, de bij elkaar behorende onderdelen herkenbaar te maken. Als namelijk het moment was 
aangebroken om het spant op zijn plaats op het huis te zetten, moesten de spanten uit elkaar worden 
genomen om bovenin op de moerbalken weer te worden opgebouwd. 
De telmerken van de Beyerd, voor zover ze aanwezig zijn, volgen een later model en bestaan uit met de 
beitel ingestoken, rechte V-vormige groefjes (figuur 9). 
Daarmee is een nummering gemaakt die lijkt op het gebruik van Romeinse cijfers. 1 is I, 2 is II, 3 is III, 4 
is niet IV maar IIII en tenslotte V voor 5. 
Op de stramienlijnen C tot en met F staan in dezelfde volgorde spanten die zijn gemerkt met II tot en met 
V (zie figuur 8). Nummer 1 ontbreekt, maar moet er wel hebben gestaan, en wel op stramienlijn B. Dat 
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was immers de plaats van het eerste spant toen de Beyerd werd gebouwd en nog niet meer dan 6 traveeën 
lang was. Het spant op B heeft men ooit moeten vervangen, wellicht toen het gebouw met twee traveeën 
werd verlengd en ook het nieuwe deel van spanten moest worden voorzien. Die nieuwe spanten zijn niet 
van telmerken voorzien. Telmerken zijn gedurende de zeventiende eeuw geleidelijk in onbruik geraakt. 3) 
Merkwaardig is wel de aanwezigheid van inkepingen in de dekbalken van de nieuwe spanten, die evenals 
de oude spanten schaargebinten zijn. 4) Die inkepingen hebben klaarblijkelijk gediend om kinderbinten in 
op te leggen voor een plafond ter halve hoogte van de kapruimte. De oudere spanten vertonen die 
inkepingen niet. Verwacht mag dus worden dat het betrokken plafond iets had uit te staan met een funktie 
die de Beyerd in de zeventiende eeuw of later heeft gehad. 
 
Conclusies en datering 
De Beyerd is een gaaf monument, dat na een zorgvuldige restauratie en door het multifunctionele karakter 
van de eenvoudige indeling weer uitstekend als woonhuis kon gaan functioneren. Het pretentieloze 
karakter van dit gebouw, dat toch een belangrijke bestemming had, en dat gepaard gaat aan een hoge 
ambachtelijke kwaliteit, zeker voor wat het metselwerk betreft, en een evenwichtige architektonische 
opbouw, doen het uitstekend passen in het straatbeeld van Oirschot en een belangrijke bijdrage leveren 
aan de kwaliteit daarvan. Burgemeester Steger verdient voor zijn opmerkzaamheid alle lof en hieruit mag 
blijken - voor zowel bestuurders als voor burgers - dat men er steeds op bedacht moet zijn dat een 
uiterlijk, dat naar eigen smaak niets bijzonders te zien geeft, belangrijke zaken kan bedekken die alleen 
door opmerkzaamheid van degenen die weten wat van belang is naar voren gebracht kunnen worden. 
De geschiedenis van het Sint-Jorisgasthuis, zoals die is beschreven door Lijten, zou doen verwachten dat 
de Beyerd uit het laatste kwart van de vijftiende eeuw zou dateren. Toen immers was er behoefte aan een 
pelgrimshuis, terwijl in latere jaren het gehalte van de pelgrims en de verwatering van de bedevaarten het 
bezit van een dergelijke voorziening tot een twijfelachtig voorrecht maakten. 
Maar niettemin stuitten wij bij de bouwhistorische analyse op een datering die met de geschiedkundige 
gegevens een leemte lijkt te vertonen van ongeveer een halve eeuw. De traditionele, burgerlijke bouw, 
waarvan de Beyerd een uitgesproken voorbeeld is, vertoonde niet de stijlkundige ontwikkelingen die de 
grotere architektuur in vroeger eeuwen te zien heeft gegeven. Bepaalde functionele en zakelijke 
bouwvormen hebben eeuwen overleefd, en alleen minitieus onderzoek en het naast elkaar zetten van 
zoveel mogelijk gegevens kan datering van een gebouw binnen redelijke marges mogelijk maken. De 
gegevens die stijlkundig aanknopingspunten zouden kunnen bieden zijn: 

- De sleutelstukken aan de moerbalken, voorzover ze redelijkerwijs geacht kunnen worden 
oorspronkelijk te zijn. In de vijftiende en de zestiende eeuw, zelfs tot in de zeventiende eeuw toe, 
zijn de sleutelstuk ken aan te treffen die gemaakt zijn door de balken van opzij te doorboren, tot 
ronde gaten ontstonden van enkele centimeters diameter, en van waaruit met zaag en beitel 
peerkraalprofielen en geschulpte randen werden gemaakt. Dergelijke profielen kennen we in 
Oirschot van het oude raadhuis, waarvan we weten dat het dateert uit 1513. Maar de enige 
sleutelstukken in de Beyerd die oorspronkelijk kunnen zijn, komen voor aan de moerbalk van 
stamien D, (zie figuur 1, 6 en 7) en hebben niet de hiervoor beschreven gebruikelijke vorm uit de 
vijftiende eeuw, maar een vorm die eerder thuis hoort in de tweede helft van de zestiende eeuw. 
Wel zou toen als hoofdprofiel een zuiver ojief eerder te verwachten zijn geweest dan het ietwat 
gebroken holprofiel, maar dat kan ook een oorzaak vinden in de overgangstijd. 

- De accoladeboog boven vier van de oorspronkelijke gevelopeningen is een motief dat in de 
natuursteenarchitectuur van de vijftiende en vroege zestiende eeuw veelvuldig voorkomt, maar de 
toepassing van een dergelijke boogvorm in baksteen is zeldzaam. Een voorbeeld kennen we van 
de Sint Annakapel in Molenschot, onder Gilze-Rijen. Volgens de voorlopige monumentenlijst 5) 
zou de kapel van Molenschot uit de zestiende eeuw dateren, maar vroeger dan het tweede gedeelte 
van die eeuw lijkt niet waarschijnlijk. Nog een voorbeeld van een dergelijke boog hebben we 
gevonden binnen onze provinciegrenzen, en wel in Oirschot zelf. Aan de klokkeverdieping van 
onze Sint-Pieterstoren, ter weerszijden van het middelste galmgat zijn er de lagere galmgaten mee 
afgedekt (figuur 10). We weten dat de toren van de Sint Petruskerk dateert van rond de 
eeuwwisseling, tot ongeveer 1510. Als die bogen zijn bedacht door dezelfde vaklui die de Beyerd 
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hebben gebouwd, wat heel voor de hand liggend is, dan mogen we de Beyerd rond 1500 dateren. 
Maar de bogen van de toren en van de Beyerd mogen veel op elkaar lijken, dezelfde karakteristiek 
hebben ze, behalve de accoladevorm, niet. De bogen bij de Beyerd zijn vlak en die aan de toren 
hebben een uitgesproken plastische vorm. Het eerste is in de veel dunnere gevels van de Beyerd 
even voor de hand liggend als het andere voor de toren. Ook het verloop van de voegen tussen de 
stenen is dermate verschillend dat dat geen toeval mag heten. Een speels element dat het 
bedenksel is van één en dezelfde bouwer zal, naar we mogen verwachten, de kenmerken vertonen 
van de handtekening van één en dezelfde persoon. 

De stijlkundige kenmerken zijn hiermee naar onze 
mening uitgeput. De oorspronkelijke raamkozijnen 
zijn in de achttiende eeuw vervangen. 
Ongetwijfeld zijn dat in die vroeger tijd 
kruiskozijnen geweest, maar daarover hebben we 
geen gegevens. Bouwhistorische gegevens zijn: 

- De telmerken in de oudste spanten. In de 
late-Middeleeuwen werden telmerken met 
een haalmes ingekrast in het hout. 
Voorzover telmerken voorkomen aan de 
kap van het oude raadhuis zijn ze deels 
van deze aard. De merken zoals die 
voorkomen aan de oudste spanten van de 
Beyerd, en zoals we die hiervoor 
beschreven, zijn echter ingehakte 
telmerken. Volgens H. Janse 6) zijn de 
ingehakte telmerken aan het einde van de 
vijftiende eeuw ontstaan in Vlaanderen en 
pas in de loop van de zestiende eeuw over 
de overige Nederlanden verspreid. Ze 

luidden zelfs het einde in van het gebruik van telmerken.  
- De baksteenformaten van het oudste gedeelte van de Beyerd zijn: 22-23 x 11-11,8 x 5,2 

centimeter, 10 lagen is 66 centimeter. De laat-vijftiende eeuwse kerk van Sint-Pieter en het 
raadhuis vertonen de volgende bakstenen: 23,5-24,5 x 11,5 x 5,2 centimeter, 10 lagen is 70 
centimeter, voor de voet van de toren en de zijbeuken van het schip. De eerste bouwfase, van koor 
en transept, is opgetrokken van stenen van 24,5-25,5 x 11,5-12 x 5,2-5,4 centimeter. De stenen 
van het koor onder de kap van de omgang zijn nog groter, maar die zouden als hergebruikte steen 
afkomstig kunnen zijn van de in 1462 verwoeste kerk: 24,5-25,5 x 11,5-12 x 5,2-5,5 centimeter. 
De stenen aan het raadhuis zijn 24-25 x 10,5-11 x 4,6-5,2 centimeter. De bakstenen van de Beyerd 
zijn dus iets korter, maar wel wat breder en wat dikker dan die van het raadhuis. Aan de voet van 
de toren en aan de zijbeuken van het schip zijn de stenen eveneens iets langer dan bij de Beyerd, 
maar voor het overige komen de stenen redelijk goed qua afmetingen overeen. De 
baksteenformaten kunnen derhalve weer pleiten voor een bouwtijd die ongeveer overeenkomt met 
die van de toren en de afbouw van de kerk, dat wit zeggen in de laatste decennia van de vijftiende 
eeuw. 

- Tenslotte willen we wijzen op de constructie van de Beyerd, zonder muurstijlen en korbeels, de 
moerbalken opgelegd in de gemetselde gevels. We hebben er al eerder op gewezen dat deze voor 
de tijd "moderne" constructie kan zijn toegepast omdat de Beyerd, in tegenstelling tot het raadhuis 
dat uit drie bouwlagen bestaat, niet meer dan één bouwlaag heeft. 

Alles op een rijtje zettend moeten we concluderen dat de Beyerd misschien is gebouwd aan het einde van 
de vijftiende eeuw, maar een bouwtijd die ongeveer vijftig jaar later plaats heeft, kunnen we niet met 
zekerheid uitsluiten. Om recht te doen aan de geschiedenis, zullen we het voorlopig op het eerste houden. 
 
Noten 
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1. J. Lijten: Het Sint-Jorisgasthuis tien maal bejaard; in Campinia, I3e jaargang nr. 49 (april 1983). 
2. Samengestelde balklaag: een balklaag die bestaat uit zware hoofdbalken (moerbalken), waarin 

lichtere balkjes (kinderbinten) zijn opgelegd. Op de kinderbinten werden de planken van de 
verdiepingvloer gespijkerd.  Muurstijl: houten stijl tegen de muur, waarop de moerbalken zijn 
opgelegd, meestal met tussenkomst van een sleutelstuk en een schuin van muurstijl naar moerbalk 
geplaatste korbeelbalk. Die laatste moest de stijfheid van het gebouw tegen de dwarse krachten 
van de wind opleveren. De constructie van muurstijlen, moerbalken en korbeelbalken, zoals die 
ook nog voorkomt in het oude raadhuis, zijn te beschouwen als overblijfselen van de houten 
vakwerkbouw. Daarbij werd de sterkte van een gebouw geheel ontleend aan een dragend houten 
skelet, dat bestond uit de muurstijlen, korbelen en moerbalken, samen met de kapspanten. Het 
dragend vermogen van bakstenen gevels is bij de traditionele burgerlijke bouw niet, vanaf de 
opkomst van de baksteen, voor de gevels van dergelijke gebouwen benut. Wel bij kastelen en 
kerken. Maar daar waren de muren ook veel dikker en dus stabieler. Bij de bouw van woonhuizen 
en dergelijke diende het metselwerk eerder als vulling van het houten skelet. De toepassing van 
het houten skelet als dragend element heeft voortgeduurd tot in de negentiende eeuw. Dat in het 
raadhuis muurstijlen en korbelen zijn toegepast kan te maken hebben met het feit dat het hier een 
gebouw betreft van drie bouwlagen plus kap, terwijl de Beyerd niet meer dan één bouwlaag plus 
kap kent en dus gemakkelijker kon worden uitgevoerd zonder de waarschijnlijk toch als hinderlijk 
ervaren korbeelbalken. Dat de sleutelstukken zich veel langer hebben gehandhaafd als de 
korbelen, zal mede verband houden met het feit dat in de bakstenen gevels de einden van de 
moerbalken door vocht werden aangetast en te kort werden. De sleutelstukken konden dan een 
nieuwe oplegging vormen, zonder dat men de gehele moerbalk moest vervangen. 
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