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VOORWOORD
Eind 2017 werd tijdens de restauratie van “De Mouterij” een interessante vondst gedaan
onder de houten begane grondvloer van de kerkzaal: een grachtje met vrijwel intact
gebleven kademuren. Jim Klingers heeft een rapport gemaakt waarin het grachtje en de
estriken / baksteenvloer die ook tevoorschijn kwam, gedocumenteerd zijn. Om het
grachtje nog beter te kunnen documenteren is een poging gedaan om het gedeeltelijk
uit te graven. Frederik Nippel vroeg mij hierbij aanwezig te zijn, en dat aanbod heb ik
met plezier aangenomen. Tijdens de graafwerkzaamheden werd mij door Jan Pieter
Verhoog gevraagd om de ontpleisterde gevels te documenteren omdat ook daar
interessante bouwsporen tevoorschijn waren gekomen. In de weken na de
graafwerkzaamheden werd ook de binnenzijde van de kerkzaal ontpleisterd en kreeg ik
het verzoek om het metselwerk te onderzoeken, voordat de muren opnieuw gepleisterd
werden.
Mijn dank gaat uit naar Jan Pieter Verhoog en Frederik Nippel die mij in staat hebben
gesteld om nader onderzoek te doen in het pand waar ik in 2014 op mocht afstuderen
als bouwhistoricus.
Kimswerd, 21 oktober 2018
Rutmer Mekenkamp
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HOOFDSTUK 1:
1.1

BOUWHISTORISCHE BESCHRIJVING

Inleiding

Bij de restauratie van het pand zijn de gevels van de kerkzaal aan de binnenzijde
grotendeels ontpleisterd. Hierdoor kwamen diverse bouwsporen tevoorschijn die in dit
hoofdstuk gedocumenteerd worden. Tijdens bezoeken ter plaatse op 3 en 20 maart en
16 mei 2018 zijn foto’s gemaakt en bij de laatste opname zijn ook de toen nog zichtbare
en bereikbare baksteenformaten opgemeten. Delen van het metselwerk waren reeds
verborgen achter nieuwe houten lambriseringen, waardoor dit niet overal mogelijk was.
Onder de houten vloer is een grachtje gevonden waarvan de kademuren nog vrijwel gaaf
1
aanwezig waren. Zie ook het rapport van Jim Klingers voor meer informatie over deze
vondst. De aanwezigheid van het grachtje verklaart een aantal sporen die in het
metselwerk van zowel de noord- als de zuidgevel zijn gevonden.
2

3

In mijn bouwhistorische opname en documentatie van de noordgevel is te lezen dat in
de noordgevel drie bouwdelen zijn te onderscheiden. Het oudste deel, bouwdeel 1,
bevindt zich aan de kant van de Zilverstraat (westzijde), bouwdeel 2 is het
middengedeelte en bouwdeel 3 is het gedeelte aan/in het bolwerk (oostzijde). In de
volgende hoofdstukken wordt uitgegaan van dezelfde drie bouwdelen.

Afb. 1.1-1:
Bouwmassa met
bouwdelen

1.2

Interieur kerkzaal

1.2.1

Noordgevel

Voorafgaand aan de restauratie is in 2013/2014 een uitgebreide documentatie van de
buitenzijde van de noordgevel gemaakt, zie rapport BRM5-2014. Deze gevel is een
lappendeken van zeer uiteenlopende baksteensoorten uit diverse bouwperioden. Door de
recente ontpleistering werd duidelijk dat de binnenzijde ook een aantal verschillende
baksteensoorten bevat, maar dit zijn er minder dan aan de buitenzijde.

1

Klingers 2017
BRM4-2012 p.17
3
BRM5-2014 p.12
2
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Begane grond

Afb. 1.2-1:
Noordgevel interieur

Afb. 1.2-2:
Noordgevel met
betonlatei boven grachtje
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Zoals in de inleiding reeds opgemerkt was het metselwerk tijdens de drie bezoeken
gedeeltelijk aan het zicht onttrokken. Ter plaatse van de herenbank zat een houten
bekleding/lambrisering en een aantal gedeelten waren bij het opmeten van de
steenformaten reeds voorzien van nieuw pleisterwerk of weggewerkt achter een houten
lambrisering.
Ten westen van de herenbank bevindt zich het deel dat in mijn eerdere rapporten wordt
omschreven als bouwfase 2. In het metselwerk zijn diverse steensoorten zichtbaar.

Boven het in de inleiding genoemde grachtje is een betonlatei aanwezig die vermoedelijk uit
het eind van de twintigste eeuw dateert. In het midden van het grachtje is een in gele
baksteen opgetrokken kokervormige ondersteuning aanwezig. Niet duidelijk is of dit
metselwerk is aangebracht ter ondersteuning van de latei of dat dit er al zat.

Afb. 1.2-3:
Betonlatei op gemetselde
koker

De eerste laag metselwerk op de latei is in een afwijkende nieuwe rode baksteen gemetseld
waarbij links uitsluitend koppen en rechts strekken zijn toegepast. Het metselwerk
hierboven is steens en niet in verband gemetseld (vuil werk). Het is goed mogelijk dat het
hier om hergebruikt materiaal gaat. Links hiervan is een vlak gemetseld in een grote gele
steen, opnieuw zonder duidelijk verband. Nog verder naar links is een vlak aanwezig met
gele en paarse stenen in vuil werk.
Boven deze vlakken is een deel aanwezig met op klamp gemetselde gele stenen [N1]. De
stenen zijn vrij kort, variërend tussen 190 en 200mm met een uitschieter van 230 mm. Ook
hier zou sprake kunnen zijn van hergebruikt materiaal. Aan de rechter zijde worden de
klamplagen beëindigd met een rechte verticale voeg. In de buitengevel zit op deze positie
een fasescheiding met klezoren.

Afb. 1.2-4:
Vlakken [N1], [N2] en
[N3]

Op de klamplagen zijn twee lagen gele steen gemetseld [N2]. De strekken zijn ca. 220x60
mm. Hierboven is tot aan de galerijvloer een vlak gemetseld in een kleine rode steen met
strekken van ca. 180x40 mm [N3].
De verschillende soorten metselwerk zijn vermoedelijk het gevolg van verzakkingen door het
grachtje dat nog aanwezig is onder de begane grond-vloer. De gevel lijkt hier namelijk niet
gefundeerd te zijn. De vele varkens en herstellingen in de buitengevel kunnen hiermee ook
worden verklaard.
Het muurwerk achter de herenbank was tijdens de verschillende bezoeken verborgen achter
de houten lambrisering waardoor dit niet onderzocht kon worden.
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Oostelijk van de herenbank is het metselwerk veel gaver dan aan de westzijde. Het gehele
vlak van begane grond-vloer tot aan de galerijvloer is gemetseld in een grote geel tot oranje
steen [N4].

Links: Afb. 1.2-5:
Vlak [N4] met estriken
en inkassing tussen
balken galerijvloer
Rechts: Afb. 1.2-6:
Vlak [N5] op klamp
gemetselde steen

Links: Afb. 1.2-7:
Verdieping westzijde
Rechts: Afb. 1.2-8:
Verdieping oostzijde

Afb. 1.2-9:
Fasescheiding bouwdelen
2 en 3
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In drie balkvakken van de galerijvloer is het metselwerk tússen de balken bekleed met een
strook ongeglazuurde estriken. Oostelijk daarvan is te zien dat er in het metselwerk een
ondiepe inkassing zit, waarin geen estriken zijn aangebracht. Ter plaatse van de twee meest
oostelijke balkvakken is een veld met op klamp gemetselde stenen aanwezig. In het midden
van het vlak zijn opnieuw ongeglazuurde estriken tegen de gevel bevestigd.
Verdieping

De scheiding tussen de bouwdelen 2 en 3 is
op de verdieping te herkennen in het
voegwerk. Op de scheiding van de vlakken
[N6] en [N9] is een verticale vertande
“scheur” zichtbaar aan de onderzijde van het
muurvlak. Vlak [N6] is opgemetseld met vrij
grote geel tot oranje stenen in een
onregelmatig strekkenverband.
Opvallend detail is dat er vanaf de
verdiepingsvloer bekeken 16 strekkenlagen,
dan 1 koppenlaag en vervolgens 5
strekkenlagen zijn gemetseld. Aan de
bovenzijde is een varken zichtbaar, waarin
estriken zijn gebruikt om de bovenzijde uit te
vlakken.

In bouwdeel 3 is vlak [N9]/[N10] gemetseld in strekkenverband met een grote oranje tot
gele steen. Aan de oostzijde zijn drie scheuren zichtbaar die van linksboven naar rechtsonder
lopen.

Afbeelding 1.9:
Verdieping oostzijde

Boven de vlakken [N6], [N9] en [N10] loopt een iets terugliggend vlak van 4-5 lagen over de
gehele lengte van de kerkzaal [N7]. De geel tot oranje stenen zijn net iets groter dan die van
de onderliggende vlakken. Boven [N10] zijn gedeeltelijk ongeglazuurde estriken en kleine op
klamp gemetselde bakstenen aangebracht, vermoedelijk om het sprongetje ten opzichte
van de voorkant van het onderliggende metselwerk uit te vlakken.
De bovenzijde van deze gevel wordt gevormd door het vlak [N8]/[N11] dat gemetseld is in
een onregelmatig steens verband. De toegepaste steen is veel kleiner dan de onderliggende
stenen en het gehele vlak is naar binnen hellend opgemetseld.

Links: Afb. 1.2-10:
Terugliggend vlak [N7]
met estriken en
klampstenen
Rechts: Afb. 1.2-11:
Detail venster met naar
binnen lopend
metselwerk.

Afb. 1.2-12:
Noordgevel
interieuraanzicht
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1.2.2

Zuidgevel

Afb. 1.2-13:
Zuidgevel interieur

De zuidgevel geeft een heel ander beeld dan de noordgevel. Er is hier geen sprake van
een duidelijk zichtbare fasering. Op de begane grond is aan de oostzijde een
deuropening ingebroken waarboven een latei is aangebracht. Het metselwerk boven de
latei bevat grote koppen en opvallend korte strekken [Z1]. Mogelijk is dit een herstelling
met hergebruikt materiaal. Rechts naast de huidige deuropening zit onder de galerijvloer
een rechthoekig venster dat vermoedelijk pas in de twintigste eeuw is aangebracht. De
opening doorsnijdt een strekkenboog uit de bouwtijd [Z2]. Vermoedelijk heeft hier een
brede deuropening gezeten. Op de kadastrale minuut uit 1832 is aan de zuidzijde een
aanbouw te zien op deze plek, de opening gaf waarschijnlijk toegang tot die aanbouw en
zou een oudere buitendeur kunnen zijn.

Links: Afb. 1.2-14:
Latei en aanzet
strekkenboog

De balklaag van de galerij, die vrijwel zeker in 1771 (opnieuw) is aangebracht toen het
huidige kerkinterieur werd gemaakt, doorsnijdt de boog eveneens. Het metselwerk zal
daarom ouder zijn dan de balklaag.

Rechts: Afb. 1.2-15:
Strekkenboog
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Aan de westzijde is onder de galerij een tweede rechthoekig venster aanwezig dat
duidelijk secundair is aangebracht.

De vier grote kerkvensters zijn twee aan twee gegroepeerd. Boven de vensters zijn
strekkenbogen in spitsboogvorm aangebracht. De dagkanten zijn rondom afgeschuind.
Dit lijkt in het werk gedaan te zijn. Wanneer deze vensteropeningen zijn aangebracht is
niet geheel duidelijk. In de muurdam tussen de westelijke vensters zijn (aan de
onderzijde van de vensters) drieklezoren toegepast in de strekkenlagen.

Links: Afb. 1.2-16:
Oostelijke
spitsboogvensters

Deze lagen bestaan uit drieklezoor – strek – kop – drieklezoor (of drieklezoor – kop –
strek – drieklezoor). De koppenlagen zijn 6 kopen breed waarvan de buitenste telkens
zijn afgeschuind. Verder naar boven lijken klezoren in de koppenlagen te zitten. De
drieklezoren zijnop deze plek opmerkelijk, omdat deze precies op de scheiding tussen de
bouwdelen 2 en 3 zitten. Aan de buitenzijde zijn nog klezoren zichtbaar op de plek waar
de fasescheiding verwacht mag worden.

Links: Afb. 1.2-18/19:
Muurdam tussen
oostelijke
spitsboogvensters

Rechts: Afb. 1.2-17:
Westelijke
spitsboogvensters

Rechts: Afb. 1.2-20/21:
Muurdam tussen
westelijke
spitsboogvensters
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De muurdam tussen de beide oostelijke vensters heeft aan de onderzijde klezoren in de
koppenlagen die daar bestaan uit kop - klezoor – 4 koppen. De strekkenlagen bestaan uit
2 strekken - drieklezoor. Verder naar boven zijn juist hier drieklezoren toegepast in de
strekkenlagen. De samenstelling is daar drieklezoor – kop – strek – drieklezoor en de
koppenlagen bestaan uit 6 koppen.

Afb. 1.2-22:
Metselverbanden
muurdammen tussen
spitsboogvensters (oost /
west)

In het metselwerk achter de preekstoel is een dichtgezet smal spitsboogvenster
zichtbaar. Het is aannemelijk dat dit venster is dichtgezet toen het klankbord werd
aangebracht. Uit het rekeningenboek blijkt dat er in de jaren 1771 t/m 1775 telkens
betalingen werden gedaan voor glaasmaaken, timmer- en metselwerk. Adem Douwes
wordt in 1775 betaald voor het “aen nemen van de Nujwe Raamten & de vermaaning”
Wellicht gaat het hier om vensters in de openingen van de huidige grote
spitsboogvensters en zijn dit vervangers van smallere vensters?.

Links: Afb. 1.2-23:
Bovenzijde
dichtgemetseld
spitsboogvenster achter
preekstoel
Rechts: Afb. 1.2-24:
Onderzijde
dichtgemetseld
spitsboogvenster achter
preekstoel
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Aan de bolwerkkant zijn ter plaatse van de galerij zitten twee rondboogvensters. Het
linker is tijdens de opname dichtgezet met triplex, later is daar een nieuw achtruits raam
in geplaatst. In het rechter zit een achtruits raam. Ook hier zijn weer afgeschuinde
dagkanten gemaakt.
Onder de vensters zit vermoedelijk een herstelling in het metselwerk. In tegenstelling tot
het omliggende metselwerk is hier geen kruisverband aanwezig. Stootvoegen liggen
veelal recht boven elkaar. Boven het met triplex dichtgezette venster is rondom de
zolderbalk nieuwer metselwerk zichtbaar. Aan de kant van de Zilverstraat is te zien dat
daar ook twee rondboogvensters hebben gezeten. De linker opening is dichtgezet met
metselwerk waarin veel kapotte stenen zitten, hergebruikt materiaal dus. In de rechter
opening is op brute wijze een rechthoekig venster geplaatst waarbij de gemetselde boog
grotendeels is weggebroken.
In het metselwerk zijn nog meer bouwsporen zichtbaar. Boven de galerij is tegen de
oostgevel een vlak met op klamp gemetselde stenen zichtbaar [Z5]. In rapport BRM42012 is te lezen dat de oostgevel vermoedelijk in zijn geheel is vernieuwd. De aansluiting
op de oudere zuidgevel is hier waarschijnlijk met de klamplaag uitgevlakt.

Aan de buitenzijde is te zien dat het metselwerk hier schuin naar binnen loopt. De muur
zal hier dus wat dunner zijn dan bij de rest van de gevel.Het metselwerk rechts hiervan is
uitgevoerd in een steen die ongeveer dezelfde afmetingen heeft als het oorspronkelijke
metselwerk, maar de lagenmaat is een stuk kleiner [Z4]. Het vlak wordt aan de
rechterkant beëindigd met een doorlopende verticale voeg, die onderbroken wordt door
één tweelaagse “bloktand”. Deze bloktand is zelf weer onderdeel van een klein
afwijkend rommelig gemetseld vlak, waarschijnlijk een recente herstelling van een
geveldoorvoer die ten tijde van mijn eerdere onderzoeken nog in de gevel zat (inmiddels
niet meer).

Naast het linker grote venster zijn een aantal lagen metselwerk in afwijkend verband te
zien. Er zijn nauwelijks strekken aanwezig en in het vlakje zit een rechtopstaande kop
verwerkt. Het is niet duidelijk waar dit op kan duiden.

Links: Afb. 1.2-25:
Muurvlak verdieping
oostzijde zuidgevel met
rondboogvensters

Links: Afb. 1.2-26:
Muurvlak verdieping
westzijde zuidgevel met
rondboogvensters
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Afb. 1.2-27:
Herstellingen metselwerk
op galerijniveau

Rechts van het rechter grote venster zijn boven elkaar drie herstellingen in het
metselwerk aanwezig. Deze zitten precies op de hoogte van de galerijvloer en de tussenen bovenregel van de balustrade en op één hart-op-hart-maat vanaf de randbalk van de
galerij. Het lijkt er op dat de galerijvloer aan deze kant ooit een balkvak breder is
geweest. Aan de oostzijde is op de hoogte van de tussenregel eveneens een opvallende
staande kop in het metselwerk zichtbaar op ongeveer een balkvak van de huidige
randbalk. Hier boven en onder lijken enige onregelmatigheden in het metselwerk te
zitten. Het is mogelijk dat ook hier de galerij oorspronkelijk een balkvak breder geweest,
symmetrisch met de westzijde.

Afb. 1.2-28:
Mogelijke herstellingen
metselwerk op
galerijniveau
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Het meest in het oog springende onderdeel van de zuidgevel is de forse ontlastingsboog
onder de twee westelijke spitsboogvensters. Deze zit ter plaatse van het gedempte
grachtje en steekt aan weerszijden fors over dat grachtje heen.

Onder de strekkenboog is het metselwerk halfsteens en zeer slordig gemetseld.
Bovendien is dit vlak behoorlijk verzakt, omdat bij het leeggraven van het grachtje bleek
dat hieronder geen enkele fundering zit. Het metselwerk is rechtstreeks op de klei
geplaatst.

Afb. 1.2-29:
Ontlastingsboog

Afb. 1.2-30:
Detail dichtzetting onder
ontlastingsboog
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Afb. 1.2-31:
Detail ontlastingsboog

Afb. 1.2-32:
Zuidgevel interieur
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1.2.3

Westmuur

Van de westmuur was tijdens de opname slechts een beperkt deel nog zichtbaar. Het
metselwerk van de begane grond was reeds aan het zicht onttrokken door een nieuwe
houtenlambrisering en op de verdieping was de muur inmiddels opnieuw bepleisterd.

Afb. 1.2-33:
Westmuur

Afb. 1.2-34:
Westmuur begane grond
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Aan de linker zijde is een deurkozijn ingebroken. Boven het kozijn is een houten latei in
het metselwerk gezet, die aan de linker kant centimeters lager ligt dan aan de rechter
kant. Direct boven de latei zijn drie lagen met verschillende steensoorten aangeheeld.

Afb. 1.2-35:
Latei boven secundair
aangebracht deurkozijn
en bovenliggend vlak
[W1]

Boven deze drie lagen is het metselwerk uitgevoerd in een grote appelbloesemsteen
[W1], die overeenkomt met de steen uit de noordgevel. [W1] wordt aan de rechter kant
beëindigd door een forse scheur onder en boven een ijzeren gevelanker waarvan de
schieter ontbreekt.

Afb. 1.2-36:
Vlak [W2]

Tot aan de volgende vloerbalk zit een stuk metselwerk met een wat kleinere steen [W2].
De volgende verdiepingsvloerbalk van bouwdeel 1 is weggewerkt achter stukken estrik.
Aan de rechterkant van de balk is een anker aanwezig waarvan de schieter bijzonder dun
geworden is door corrosie. Onder de balk loopt een verticale scheur die [W2] en [W3]
van elkaar scheidt.

Afb. 1.2-37:
Vlak [W3]
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[W3] is gemetseld in dezelfde steen als [W1]. De porte-brisée die omstreeks 1771 is
aangebracht draagt een vloerbalk. Het metselwerk boven het kozijn is rommelig,
waarschijnlijk veroorzaakt door het inbreken van het onderliggende kozijn. Links naast
de bovendorpel is een herstelling in het metselwerk zichtbaar.

Links: Afb. 1.2-38:
Detail metselwerk naast
porte-brisée
Rechts: Afb. 1.2-39:
Porte-brisée met
bovenliggend metselwerk

Afb. 1.2-40:
Westmuur
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1.3

Gracht

Zoals eerder vermeld werd bij de restauratie van het pand een grachtje ontdekt onder
de houten begane grond-vloer. Dit grachtje is vermoedelijk een natuurlijke waterloop die
4
gekanaliseerd werd (mogelijk een restant van de Roptavaart richting de Waddenzee .
Het stond immers, ondanks de demping die vermoedelijk al enkele honderden jaren
geleden heeft plaatsgevonden, nog steeds vol water.

bouwdeel 2

Rechts: Afb. 1.3-2:
Grachtje naar het zuiden
gezien

In zijn voorlopige rapport gaat Jim Klingers er van uit dat de gracht gebruikt werd voor
het vervoer van producten en het water zou gebruikt kunnen zijn voor het brouw- en
5
moutproces . Het grachtje zou dan in de zestiende en zeventiende eeuw dus nog
aanwezig moeten zijn geweest. Op de kaarten van Pieter Bast uit 1598 en Braun en
Hogenberg van omstreeks 1600 is echter op deze plek geen waterloop zichtbaar en aan
het huidige Leeuwarderend is op alle historische kaarten aaneengesloten bebouwing
6
zichtbaar waardoor de mogelijkheid om met vaartuigen van en naar de mouterij te gaan
twijfelachtig kan worden geacht.
Volgens bouwhistoricus Jacob Schiphof kwam de Rijksdienst voor Oudheidkundig
Bodemonderzoek in het midden van de vorige eeuw tot de conclusie dat de tunnel in de
7
tuin van Zilverstraat 16 onderdeel moet zijn van een gewelfd rioolstelsel . Deze tunnel
maakt deel uit van dezelfde watergang. Het is niet duidelijk of de conclusie van de ROB
nog stand houdt, het kan ook inderdaad een, (deels) overkluisd, bevoorradingsgrachtje
zijn geweest.

bouwdeel 3

Links: Afb. 1.3-1:
Grachtje naar het
noorden gezien

Links: Afb. 1.3-3:
Noordgevel met positie
fasescheiding
Rechts: Afb. 1.3-4:
Zuidgevel met positie
fasescheiding
4

Klingers 2017, p.7
Klingers 2017, p.8
6
zie rapport BRM4-2012
7
Schiphof 2014
5
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De positie van de gracht ten opzichte van de bouwsporen in het gebouw roept ook
vragen op. Aan de buitenzijde is in de noordgevel duidelijk een driedeling te zien, waarbij
het middelste gedeelte wordt beëindigd met klezoren in het metselwerk. Ook binnen is
deze scheiding zichtbaar. Opvallend is dat die scheiding van bouwfasen midden in het
grachtje zit. In de zuidgevel is aan de binnenzijde niets te zien van een bouwfasering.

Afb. 1.3-5:
Klezoren in zuidmuur:
fasescheiding?

Buiten lijken er op een foto die maar een heel beperkt beeld geeft, tussen de beide
westelijke spitsboogvensters klezoren in het metselwerk te zitten. Of dit daadwerkelijk
zo is moet nog nader onderzocht worden, maar deze positie correspondeert wel exact
met de bouwfasescheiding in de noordgevel.
Dit zou betekenen dat de ontlastingsboog dus precies ter plaatse van een bouwscheiding
zit en dat is opmerkelijk.
Vraag is dus of de gracht nog wel aanwezig was toen de uitbreiding achter de
oorspronkelijke bouwfase werd gerealiseerd.
In de noordgevel is, waarschijnlijk in de vorige eeuw, een betonlatei gemaakt aan de
binnenzijde, waarschijnlijk om terugkerende verzakkingen tegen te gaan. Mogelijk is de
ontlastingsboog gemaakt om verzakkingen in het metselwerk tegen te gaan en niet als
doorgang.

Afb. 1.3-6:
Positie grachtje en
vloerafwerkingen
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Afb. 1.4-1:
Westgevel

Afb. 1.4-2:
Voordeurkozijn met
klezoren
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1.4

Exterieur

1.4.1

Westgevel

Nu de westgevel geheel ontpleisterd is, komen ook hier de nodige bouwsporen aan het
licht. Op diverse plekken is het metselwerk tijdens de laatste restauratie ingeboet.
Rechts van het voordeurkozijn is aan de onderkant van de gevel een “plint” van kleinere
stenen zichtbaar. Links naast de voordeur zat tot voor kort een vierkant raampje, dit is
verwijderd en dichtgezet met metselwerk.

Het huidige voordeurkozijn is duidelijk niet origineel. Aan weerszijden is een rij koppen
op zijn kant gemetseld tussen het kozijn en het metselwerk. Aan de linker kant is aan de
onderzijde te zien dat er kleine stukjes steen in gemetseld zijn die hier de lagenmaat
volgen van het oorspronkelijke zestiende-eeuwse metselwerk. Blijkbaar heeft er ooit een
breder deurkozijn in de opening in gezeten. Tussen de bovenkant van het kozijn en de
rollaag is een varken aangebracht om het rechte kozijn aan te laten sluiten op het
verzakte bovenliggende metselwerk.
In het oorspronkelijke metselwerk links van het deurkozijn is een beëindiging gemaakt
met klezoren. Mogelijk heeft op deze plek dus al in de bouwtijd een raam- of
deuropening gezeten.

Afb. 1.4-3:
Boogjes in westgevel

De raamopeningen op de begane grond zijn secundair ingebroken. Boven de negenruits
vensters (nieuw aangebrachte verdeling) zitten twee strekkenbogen. Daaronder zijn de
oorspronkelijke openingen dichtgemetseld. De boogjes zitten opvallend hoog. Helaas is
niet meer te herleiden op welke hoogte de onderzijde van de opening heet gezeten.
Naast en tussen deze vlakken is het metselwerk recentelijk ingeboet. Ook onder de
huidige vensters is inboetwerk te zien.
Ale drie vensters op de verdieping zijn ingebroken. Er zijn geen beëindigingen in het
metselwerk te vinden, stenen zijn doorgezaagd. Iets boven de onderdorpels van de
kozijnen is over de hele breedte van de gevel een scheiding te zien in het metselwerk die
correspondeert met die in de noordgevel. Dit is de oorspronkelijke zestiende-eeuwse
goothoogte. Boven de vensters is een kleinere steen gemetseld net als in de noordgevel.
Dit zal hier ook te maken hebben met het op 1 hoogte brengen van de dakvoet.

Links: Afb. 1.4-4:
Verdieping westgevel
met fasescheiding in
metselwerk
Rechts: Afb. 1.4-5:
Verdieping westgevel
met fasescheiding in
metselwerk
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Afb. 1.4-6:
Westgevel

1.4.2

Zuidgevel

Afb. 1.4-7:
Zuidgevel

De zuidgevel is tijdens de restauratie grotendeels ontpleisterd waarbij ook hier de
nodige bouwsporen tevoorschijn zijn gekomen. Bij de opnames was de gevel niet
bereikbaar voor detailonderzoek. Nader onderzoek naar deze gevel is nog wel gewenst.
In de gevel van bouwdeel 1 zijn vlechtingen tevoorschijn gekomen die identiek zijn aan
die in de noordgevel, waarmee het definitief vaststaat dat de oorspronkelijke zestiendeeeuwse bebouwing uit één laag met dwarskap bestond. De noord- en zuidgevel hadden
een tuitgevel waarvan nu nog enkel een paar vlechtingen aanwezig zijn.
Aan de rechter zijde van de zuidgevel is boven op de vlechtingen jonger metselwerk
aanwezig dat aan de bovenzijde wordt afgedekt door drie holle dakpannen.
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Afb. 1.4-8:
Zuidgevel, bouwdeel 1

Rechts naast het moderne vierkante venster zit een rij klezoren in het metselwerk die er
op duidt dat op deze plek vermoedelijk al in de bouwtijd een opening heeft gezeten.

Afb. 1.4-9:
Vlechtingen en klezoren
in zuidgevel
Foto: Jim Klingers
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De opening is oorspronkelijk veel groter (hoger) geweest, onder het venster is deze
dichtgezet met kalkzandsteen (?) met direct onder het venster een rollaag in rode
baksteen. Boven het venster zit een strekkenboogje dat dezelfde breedtemaat heeft als
het venster, waarmee aangenomen kan worden dat de oorspronkelijke opening nog in
zijn geheel afleesbaar is. Het rechthoekige venster op de begane grond is eveneens van
vrij recente datum. Boven het venster is op de huidige foto’s een onduidelijke invulling
zichtbaar die nog nader bekeken zou moeten worden.

Zoals in hoofdstuk 1.3 al opgemerkt lijkt er links naast
het tweede grote venster een beëindiging met klezoren
in het metselwerk te zitten, precies op de plaats waar
een fasescheiding vermoed zou mogen worden op basis
van de vondsten in de noordgevel.
Links: Afb. 1.4-10:
Spitsboogvensters in
zuidgevel
Rechts: Afb. 1.4-11:
Klezoren in zuidmuur:
fasescheiding?

In het westelijke deel van de kerkzaal zitten de twee moderne rechthoekige vensters. Die
op de verdieping is ook aan de buitenzijde door de bovenliggende strekkenboog heen
gezet. Boven de dichtgemetselde opening rechts hiervan is de boog nog intact. Net als
aan de binnenzijde, zijn boven de grote kerkramen spitsboogvormige strekken
aangebracht. onder het meest westelijke venster is een halfsteens rollaag zichtbaar. Die
zitten vermoedelijk ook onder de overige vensters, maar doordat daar nog
cementpleister op de gevel zit, is dit niet te zien. Het dichtgemetselde smalle
spitsboograam achter de preekstoel tekent zich ook aan de buitenzijde duidelijk af.
Bij de opnames heb ik de grote ontlastingsboog ter plaatse van het grachtje niet waar
kunnen nemen aan de buitenzijde. Nader onderzoek daarnaar is noodzakelijk.

Links: Afb. 1.4-12:
Boogje
Rechts: Afb. 1.4-13:
Boogje rechts naast
venster
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Aan de bolwerkzijde komen nog net twee stukjes van de ontlastingsboog naast de deur
tevoorschijn door twee kleine openingen in het cementpleisterwerk.

Boven de beide oostelijke rondboogvenstertjes zitten halfsteens ontlastingsboogjes die
nogal ongelijk zijn. boven het rechter venster is metselwerk ingeboet, en ook rechts van
het venster is een vlakje ingeboet metselwerk zichtbaar, mede doordat in de
oorspronkelijke koppenlagen nieuwe strekken zijn gezet en in de strekkenlagen juist
koppen.
Op de foto lijkt het alsof er rechts naast het rechter rondboogvenster klezoren in de
koppenlagen zijn aangebracht. Dit moet nader onderzocht worden om te bepalen of dat
werkelijk zo is.

Afb. 1.4-14:
Rondboogvensters

Afb. 1.4-15:
Zuidgevel
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HOOFDSTUK 2:
2.1

ANALYSE MEETGEGEVENS

Inleiding

Analoog aan het onderzoek naar het exterieur van de noordgevel zijn de
baksteenformaten van de verschillende (bereikbare) steensoorten aan de binnenzijde
van de kerkzaal opgemeten.

2.1.1

Noordgevel

Tijdens de opname van het metselwerk was aan weerszijden van de herenbank al een
houten lambrisering gemaakt. Ook de achterwand van de herenbank was inmiddels
aangeheeld tot aan vloerniveau De metselwerkvlakken onder [N1] en achter de herenbank
konden daardoor in zijn geheel niet opgemeten worden. De vlakken [N1] , [N4]. en [N5] zijn
boven de lambrisering opgemeten, maar aangenomen mag worden dat deze telkens in zijn
geheel zijn opgebouwd met dezelfde steenformaten.
Positie

Kop
breedte

Tabel 2.1-1:
Baksteenformaten
noordgevel (interieur)

Strek
dikte

lengte

dikte

202 x -

Steen
breedte

lengte

101 x 202 x

dikte

-

10
lagenmaat

Gemeten
Dikte
aantal
waardlintvoegen
lagen
en

N1

101 x -

-

-

N2

- x -

220 x 60

-

x 220 x 60

-

-

N3

- x -

180 x 40

-

x 180 x 40

-

N4

89 x 38

185 x 37

89

x 185 x 38

490

N5

101 x -

203 x -

101 x 203 x

N6

107 x 48

226 x 50

107 x 226 x 49

600

N7

111 x 48

238 x 51

109 x 238 x 50

* 575

N8

87 x 36

185 x 37

87

N9

- x -

222 x 40

N10

- x -

229 x 39

N11

88 x 37

182 x 37

88

-

11

-

11
4

230

7,5

x 185 x 37

428

5,8

x 222 x 40

605

20,5

x 229 x 39

598

20,8

x 182 x 37

458

8,8

groep 1, klein
groep 2, middel
groep 3, groot
*

omgerekend naar 10 lagen

Als de gevel op dezelfde wijze wordt ingekleurd als in rapport BRM5-2014 ontstaat
een in grote lijnen vergelijkbaar beeld. Bouwdeel 2 tekent zich af door het
middenformaat baksteen in combinatie met de vertande voeg op de verdieping in
de rechte verticale voeg op de begane grond. De vlakken [N1] en [N5] hebben
dezelfde afmetingen op klamp vermetselde steen. Dit kan betekenen dat deze
vlakken gelijktijdig zijn aangebracht. Op de positie van [N5] is in de buitengevel
eveneens een afwijkende steen zichtbaar. Het lijkt hier te gaan om een dichtzetting
van een deuropening, maar de hoogte aan de buitenzijde blijft vragen oproepen.
Aan de binnenzijde is hier boven de galerijvloer geen afwijking in het metselwerk
waargenomen. Wel is het opvallend dat de vlakken [N9] en [N10] volledig bestaan
uit strekken. Het lijkt er op dat deze vlakken aan de binnenzijde als klamp tegen de
bestaande buitengevel zijn gemetseld. De estriken en op klamp vermetselde steen
in [N7] zijn vermoedelijk aangebracht om de sprong in het metselwerk uit te
vlakken. De trapsgewijs naar binnenlopende strook [N8]/[N11] bevestigt mijn
8
vermoeden dat dit doelbewust is gebeurd om een doorlopende muurplaat aan te
kunnen brengen voor een nieuwe kap.

8
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BRM5-2014 p.33

/

groep 1, klein

/

groep 2, middel

/

groep 3, groot

Afb. 2.1-1:
Maatgroepen exterieur
noordgevel
(spiegelbeeld!)

niet opgemeten
met hout beklede wand

Afb. 2.1-2:
Maatgroepen interieur
noordgevel
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2.1.2

Zuidgevel

De onderzijde van het metselwerk was tijdens de opname reeds verborgen achter een
houten lambrisering en kon daardoor dus niet worden opgemeten. Vermoedelijk loopt vlak
[Z7] hier gewoon door en is de ook ontlastingsboog in hetzelfde steenformaat gemetseld.
De dichtzetting onder de boog lijkt op basis van het fotomateriaal uitgevoerd in een kleiner
formaat steen (?).
Positie

Kop
breedte

Tabel 2.1-2:
Baksteenformaten
zuidgevel (interieur)

Strek
dikte

lengte

dikte

Steen
breedte

lengte

dikte

10
lagenmaat

Gemeten
Dikte
aantal
waardlintvoegen
lagen
en

Z1

109 x 51

167 x 52

109 x 167 x 52

618

Z2

109 x -

223 x -

109 x 223 x

-

Z3

108 x 48

222 x 49

108 x 222 x 48

603

12,3

Z4

106 x 48

220 x 48

106 x 220 x 48

578

9,8

Z5

89 x -

183 x -

89

-

Z6

107 x 48

219 x 48

107 x 219 x 48

608

12,8

Z7

108 x 49

226 x 49

108 x 226 x 49

614

12,4

x 183 x

-

-

9,8
-

-

groep 1, klein
groep 2, middel
groep 3, groot
*

omgerekend naar 10 lagen

Wat direct opvalt is het ontbreken van de grootste formaten steen. De binnenzijde lijkt in
één bouwfase te zijn aangebracht terwijl er aan de buitenzijde vermoedelijk wel een
fasescheiding te herkennen is. Het is mogelijk dat de zuidgevel bij het aanbrengen van het
interieur in de periode 1771-1773 aan de binnenzijde is voorzien van geheel nieuw
metselwerk.
Mogelijk is het metselwerk aan de buitenzijde van bouwdeel 3 uit dezelfde bouwfase. De
steenformaten van het exterieur van deze gevel zijn echter nog niet opgemeten en de
inkleuring is daarom nog heel voorlopig.
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Afb. 2.1-3:
Maatgroepen exterieur
zuidgevel (spiegelbeeld!)
/

groep 1, klein

/

groep 2, middel

/

groep 3, groot
niet opgemeten
met hout beklede wand

Afb. 2.1-4:
Maatgroepen interieur
zuidgevel
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2.1.3

Westmuur

Van de westmuur kon slechts een beperkt deel opgemeten worden vanwege de houten
lambrisering op de begane grond en het nieuwe pleisterwerk op de verdieping.
Positie

Kop
breedte

Tabel 2.1-3:
Baksteenformaten
westmuur (interieur)

Strek
dikte

lengte

dikte

Steen
breedte

lengte

dikte

10
lagenmaat

Gemeten
Dikte
aantal
waardlintvoegen
lagen
en

W1

117 x 53

231 x 54

117 x 231 x 54

600

W2

115 x 51

223 x 51

115 x 223 x 51

620

*

8

480

11

6

W3

113 x 53

235 x 53

113 x 235 x 53

600

7

groep 1, klein
groep 2, middel
groep 3, groot
*

Afb.: 2.1-5:
Maatgroepen interieur
westmuur

omgerekend naar 10 lagen

/

groep 1, klein

/

groep 2, middel

/

groep 3, groot
niet opgemeten
met hout beklede wand

Op basis van de noord- en westgevel kan vermoed worden dat de begane grond in een groot
formaat steen is gemetseld. Strook [W2] is een afwijking waarvan niet duidelijk is wat dit is
en tot hoe ver deze doorloopt. Evenals in de noord- en westgevel zal ook het metselwerk op
de verdieping in een grote steen opgemetseld zijn, zij het een iets kleiner formaat dan die
van de begane grond.
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2.1.4

Westgevel

De westgevel is nog niet opgemeten, maar op basis van de resultaten uit de noordgevel en
de westmuur van de kerkzaal kan met aanzienlijke zekerheid worden gesteld dat de begane
grond opgemetseld is in een grote baksteen (bouwtijd, zestiende eeuw). De steen op de
verdieping zal iets kleiner zijn, maar nog steeds in de groep grote steenformaten vallen. De
kleine negentiende-eeuwse steen die in de noordgevel onder de goot zichtbaar is, loopt
door aan de westkant. In onderstaande tekening zijn de inboetingen in grijs aangegeven. De
stenen zijn nieuwer dan het omliggende metselwerk, maar lijken qua maatvoering goed
overeen te komen.

/

groep 1, klein

/

groep 2, middel

/

groep 3, groot

Afb. 2.1-6:
Maatgroepen exterieur
westgevel

niet opgemeten
met hout beklede wand
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HOOFDSTUK 3:
3.1

VERGELIJKING ONDERZOEKEN

Inleiding

Op 5 januari 2018 zijn door Paul Borghaerts boorstalen afgenomen van verschillende
vloerbalken en zuilen ten behoeve van dendrochronologisch onderzoek.
Jim Klingers heeft in december 2017 onderzoek gedaan naar het grachtje en diverse
bouwsporen die aan het licht kwamen na verwijdering van de houten begane grondvloer in de kerkzaal. Hierna volgt een vergelijking van de uitkomsten uit de diverse
onderzoeken.

3.2

Dendrochronologisch onderzoek Paul Borghaerts
9

Uit het dendrochronologisch onderzoek blijkt dat er in de constructies van het pand diverse
houtsoorten zijn gebruikt uit uiteenlopende perioden. In onderstaande doorsnede zijn de
jaartallen waarin de bomen gekapt zijn onder de betreffende balk geplaatst (let op, de
plaatsaanduiding in het rapport van dhr. Borghaerts is niet 100% waterdicht, de tekening is
mijn interpretatie van de genoemde beschrijvingen).

Afb.: 3.1:
Houtdatering

De datering van de eiken balken van de verdiepingsvloer in bouwdeel 1 in het derde kwart
van de zestiende eeuw bevestigen de uitkomsten van eerder bouwhistorisch onderzoek in
mijn rapporten BRM4-2012 en BRM5-2014.
10
De bovenste strook metselwerk in kleine steen is vermoedelijk negentiende-eeuws .
Waarschijnlijk is het pand net na het midden van de negentiende eeuw voorzien van een
nieuwe kapconstructie, waarbij in bouwdeel 1 een nieuwe zoldervloer is aangebracht en de
noord- en westgevel aan de bovenzijde zodanig zijn aangepast dat er een doorlopende kap
overheen gezet kon worden.
De balken van de galerijvloer en de zoldervloer van de kerk blijken zeer uiteenlopende
dateringen te hebben. Dhr. Borghaerts vermoedt dat bestaande balken uit eerdere
11
bouwfasen zijn hergebruikt en dat verschillende partijen daarbij door elkaar zijn geraakt .
Dit beeld correspondeert met het vermoeden dat de galerijvloer in de periode 1771-1773 in
12
deze vorm is aangebracht . Mogelijk is hout gebruikt uit het bestaande gebouw, aangevuld
9

Borghaerts 2018
BRM5-2014 p.33
11
Borghaerts 2018 p2
12
BRM4-2012 p.19
10
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met “nieuw” hout, dat heel goed ook hergebruikt kan zijn (er werd op 3 oktober 1771 fl.518
betaald aan Willem Douwes voor “gelevert hout aan de vermaning” en op 31 oktober fl. 84
aan “coopm Broer Adema” voor “gelevert houtwerk aan de vermaning en andere
13
plaatsen” ). De zolderbalklaag is waarschijnlijk rond 1855 opnieuw gelegd en daarbij
kunnen de balken opnieuw van plaats veranderd zijn.

3.3

Bouwhistorisch onderzoek Jim Klingers

Zoals in hoofdstuk 1.3 te lezen is de ouderdom en functie van de gracht nog een dankbaar
onderwerp voor nader onderzoek. Jim Klingers trekt bij punt 15 in zijn rapport de conclusie
14
dat de kademuren lijken te corresponderen met de plaats van verdwenen (buiten)gevels .
Mijn eerste indruk was precies hetzelfde, in rapport BRM4-2012 concludeerde ik dat het zou
gaan om de fundering van de oude achtergevel. Het zicht onder de toen nog aanwezige
houten vloer was destijds zo beperkt, dat nog niet duidelijk was dat het hier ging om een
kademuur van een grachtje. Bij nadere bestudering blijkt de fasescheiding juist midden in de
gracht te zitten (zie hoofdstuk 1.3) en dat roept de nodige vragen op.
15

De twijfels die door Klingers worden geuit bij de zestiende-eeuwse datering van bouwdeel
1 worden door de houtdateringen van de balklaag (1562/1563) weggenomen.
In punt 18 geeft Klingers aan dat de opzet van het interieur anders was in verband met de
poer die midden in de ruimte stond. Het is zeer goed mogelijk dat op deze positie een kolom
heeft gestaan die de oorspronkelijke verdiepingsvloer en eventueel de zoldervloer
ondersteunde.
De galerijvloer bestaat uit zestiende- en zeventiende-eeuwse balken die mogelijk bij een
verbouwing herplaatst zijn. Gezien de vreemde hoogte van een dichtgemetseld venster in de
noordgevel en de strook met veel nieuwer metselwerk aan de bovenzijde van de
noordgevel, zou het kunnen zijn dat de oorspronkelijke verdiepingsvloeren lager hebben
gelegen en dat de huidige galerijvloer in 1771 op deze hoogte is aangebracht met
hergebruikt hout.
De genoemde “moet” lijkt eerder een las te zijn in de onderslagbalk. Op de zoldervloer ligt
een zware balk op de vloerbalken, precies boven de onderslagbalk. De parallel lopende
balken zijn door middel van spie-ankers met elkaar verbonden waardoor de vloerbalken hier
tussen worden geklemd. Een pilaar die het zicht op de preekstoel ernstig zou belemmeren is
daardoor niet meer nodig.

3.4

Archiefstukken

Uit de diverse bouwhistorische onderzoeken die inmiddels zijn uitgevoerd valt op te maken
dat het gebouw nog de nodige geheimen met zich meedraagt. Dateringen zijn soms heel
duidelijk, het jaartal 1771 is bijvoorbeeld zowel in het kerkje zelf teruggevonden als in
archiefstukken. Een aantal andere dateringen zijn vooralsnog niet met zekerheid vast te
stellen.
16
Uit de “Historische schets: het Bolwerkkerkje” uit het “Beleidsplan Stichting de Mouterij”
maak ik op dat er meer archiefstukken gevonden zijn die een relatie hebben met het pand.
Dit kan meer licht werpen op de dateringen die nog niet eenduidig zijn. Wellicht stof voor
verder onderzoek.

13

Archief Tresoar, Rekeningboek 1760-1815 / BRM6-2014
Klingers 2017, p.11 (punt 15.)
15
Klingers 2017 p12 (punt 16.)
16
Stichting De Mouterij 2018
14
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HOOFDSTUK 4:
4.1

BRONVERMELDING

Literatuur (onderzoeksrapporten e.a.)

Borghaerts, P. (2018), Dendrochronologische datering Zilverstraat 46 8801CX Franeker,
Easterein: P. Borghaerts
Klingers, J. (2017), Voorlopige bevindingen bouwhistorisch onderzoek vloer en gracht
Zilverstraat 46 Franeker, Wijster: J. Klingers
Mekenkamp, R.J. (2014), BRM4-2012 Bouwhistorische opname met waardestelling
kerkgebouw te Franeker, Kimswerd: R.J. Mekenkamp / Hogeschool Utrecht
Mekenkamp, R.J. (2014), BRM5-2014 Documentatie zijgevel kerkgebouw te Franeker,
Kimswerd: R.J. Mekenkamp / Hogeschool Utrecht
Mekenkamp, R.J. (2014), BRM6-2014 Kerkinterieur kerkgebouw te Franeker, Kimswerd:
R.J. Mekenkamp / Hogeschool Utrecht
Schiphof, J (2014), e-mail d.d. 27 januari 2014, zie bijlage A
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BIJLAGE A
E-mail d.d. 27 januari 2014
Geachte heer Mekenkamp,
Wat leuk dat u in Franeker een afstudeerobject hebt gevonden in het kader van de
opleiding BREM HBO+ te Utrecht. En dan ook nog het kerkje aan het Bolwerk. Er zijn
maar weinig mensen die daar zijn binnen geweest.
Over de gangen die daar in de buurt (zouden) liggen kan ik kort zijn.
Voor het blad Franicker van de lokale vereniging VriendenVanFraneker ben ik bezig met
een onderzoek/artikel over de onderaardse gangenstelsels van Franeker. Er wordt de
laatste tijd veel over gesproken en gespeculeerd.
Wat ik weet is dat er in het Bolwerk zelf wel gangen zitten maar dat die zijn volgestort
met puin en aarde. De ingang zit in het Geuzen- of Walengat. Dit heeft u zelf al gevonden
(zie luchtfoto). Vanuit dit Geuzengat, wat overigens volgens mij gewoon een Sortie of
Poterne was, kon je beide kanten het Bolwerk in komen. Thans zijn deze ingangen
dichtgemetseld.
Het gat in de tuin van de heer Nippel is een opening in een overdekte watergang die van
de Froonacker naar de voormalige gracht in het Leeuwarderend liep. Of dit een
rioolstelsel was of een overdekte grachtje (voor bevoorrading bv) is mij niet duidelijk. Ik
heb een artikel in een krant van 1948 gezien waarin men bij tuinwerkzaamheden de
tunnel bij de Zilverstraat 16 ontdekte. Hierop wordt de Rijksdienst voor Oudheidkundig
Bodemonderzoek verzocht onderzoek te doen. Deze kwam tot de conclusie dat het een
gewelfd rioolstelsel was Het ligt wel in de lijn der verwachting dat dit riool/watergang
onder het bolwerkkerkje loopt. Dit biedt ook weer de mogelijkheid om hiernaar
onderzoek te doen. Ik zou het waarderen als ik uw bevindingen bij het bouwhistorisch
onderzoek hierover mag ontvangen.
Zelf wil ik dit jaar de gangen van Franeker gaan bekijken en inventariseren wat er zoal is
overgebleven. Deels vanuit historisch besef en deels om de geruchten mbt de
gangenstelsels te bevestigen/ontkrachten
Met vriendelijke groet,
Jacob Schiphof

45

