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VOORWOORD 
 

 

 

 

Dit rapport is gemaakt in het kader van de Post HBO-opleiding 

Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg van de Hogeschool 

Utrecht.  

 

Het onderzoek in dit rapport spitst zich toe op de documentatie van  

het metselwerk in de linker zijgevel van het kerkgebouw met 

bijbehorende kosterswoning aan de Zilverstraat 46 te Franeker. Het 

gebouw is eigendom van de Stichting tot behoud Monument van 

Gedoopte Christenen te Franeker.  

 

De opnames van het gebouw zijn gedaan tijdens verschillende 

bezoeken aan het pand in de periode januari – februari 2014. 

  

De in dit rapport opgenomen tekeningen zijn door de auteur 

vervaardigd ten behoeve van bouwhistorisch onderzoek en 

uitdrukkelijk niet bedoeld voor enige andere toepassing. 

 

Mijn dank gaat opnieuw uit naar de leden van de stichting voor het 

bieden van de gelegenheid om onderzoek aan hun pand te 

verrichten.  

Tevens wil ik graag de heer W.J. Mekenkamp bedanken voor zijn 

assistentie bij het verrichten van het meetwerk op hoogte. 

 

 

 

Kimswerd, 03 april 2014 

 

Rutmer Mekenkamp 
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HOOFDSTUK 1:  SAMENVATTINGEN 
 

1.1 Samenvatting gevelanalyse 

 

Bij een eerste beschouwing van de linker zijgevel van het 

onderzoekspand valt direct op dat het metselwerk bestaat uit een 

lappendeken van zeer uiteenlopende baksteensoorten. Het geheel 

komt uiterst rommelig over en er lijkt op het eerste gezicht geen 

duidelijke fasering in te herkennen.  

Bij een nadere beschouwing van de metselverbanden blijkt dat er 

geen consequent aangehouden systeem is te ontdekken. De onderste 

geveldelen zijn overwegend in kruisverband uitgevoerd, maar naar 

boven toe verspringt het metselwerk onregelmatig naar enkele tot 

meerder lagen stand verband waarna weer een nieuwe verspringing 

optreedt. Op basis van afwijkingen in de metselverbanden kunnen 

daarom weinig conclusies worden getrokken met betrekking tot de 

bouwfasering. 

De beëindigingen ter plaatse van hoeken en gevelopeningen 

verschaffen wel relevante informatie. De overgang van klezoren in de 

koppenlagen naar drieklezoren in de strekkenlagen die zichtbaar is 

aan de rechter zijde van het gebouw duidt op een faseverschil. Een rij 

klezoren in de koppenlagen midden in het gevelvlak wijst op een 

oude positie van een achtergevel en dus opnieuw een verschil in 

bouwfasen. De vele smalle stukjes steen die naast de huidige en oude 

gevelopeningen voorkomen wijzen op het secundair aanbrengen van 

deze openingen.     

Na een uitgebreide visuele opname en het opmeten van alle 

voorkomende baksteenformaten blijken er drie maatgroepen in de 

gevel aanwezig te zijn: klein, middel en groot. Bij het vastleggen van 

de posities van deze maatgroepen ontstaat al een globaal beeld van 

de bouwgeschiedenis. Door de informatie uit de eerder gemaakte 

bouwhistorische opname en de gedetailleerde beschrijving die 

onderdeel is van dit rapport, te combineren met de informatie uit de 

meetgegevens kan een redelijk beeld gevormd worden van de 

bouwgeschiedenis van de gevel en indirect ook van het gehele pand. 

 

 

 

 

 
 

1.2. Samenvatting  bouwgeschiedenis 

 

Op een achterterrein tussen de Zilverstraat en het Noorderbolwerk 

werd eind zestiende of begin zeventiende eeuw een mouterij gebouwd 

die toen bestond uit een volume van één bouwlaag met steile kap. De 

nokrichting was evenwijdig aan de voorgevel. In de eerste helft van de 

zeventiende eeuw is de mouterij aan de achterzijde uitgebreid. Ook dit 

volume bestond mogelijk uit één laag met kap. Omstreeks het midden 

van de zeventiende eeuw werd de mouterij verkocht en vond er een 

belangrijke functieverandering plaats. Het gebouw werd omgebouwd 

tot doopsgezinde vermaning. Opnieuw werd het gebouw aan de 

achterzijde uitgebreid om meer ruimte te bieden aan de kerkgangers. 

Mogelijk werd bij deze uitbreiding een verdieping op het eerst 

gebouwde deel gerealiseerd waardoor een kosterswoning in het pand 

gevestigd kon worden. Waarschijnlijk werd in de negentiende eeuw een 

nieuwe kapconstructie over het gehele pand aangebracht. De bovenste 

zone van de gevel werd daarbij vernieuwd of verhoogd waarbij een 

horizontale knik in de gevel aan de bovenzijde werd vereffend. Binnen 

de gevel van de kerkzaal zijn in de loop van de tijd verschillende delen 

vernieuwd. Dit zou te maken kunnen hebben met verzakkingen die ook 

nu met name in het middendeel nog goed zichtbaar zijn.  
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HOOFDSTUK 2:  BESCHRIJVING 

2.1 Inleiding 

 

In dit rapport is de linker zijgevel van het kerkgebouw aan de Zilverstraat 

46 te Franeker gedocumenteerd. Voorafgaand aan deze rapportage is 

van het gehele pand een bouwhistorische opname gemaakt:  

rapport BRM4-2012 Bouwhistorische opname met waardestelling d.d. 

14-01-2014. 

 

In de bouwhistorische opname is een onderscheid gemaakt in drie 

hoofdbouwfasen. Deze fasen worden in de hierna volgende rapportage 

opnieuw gebruikt.  

Bouwdeel 1 bevindt zich aan de rechter zijde van de zijgevel en is de 

oorspronkelijke, mogelijk eind zestiende-eeuwse mouterij.  In de huidige 

situatie zijn op de begane grond de hoofdentree en de consistorie  

ondergebracht. Op de verdieping bevindt zich de kosterswoning die 

bereikbaar is vanuit de entreehal. 

Bouwdeel 2 is een eerste uitbreiding van het pand, zeer waarschijnlijk 

aangebracht toen het pand nog als mouterij in gebruik was. In dit deel is 

een deel van de kerkzaal ondergebracht. In het interieur is dit bouwdeel 

niet afzonderlijk zichtbaar. 

Bouwdeel 3 is de laatste uitbreiding aan de zijde van het bolwerk. 

Samen met bouwdeel 2 vormt dit de kerkzaal. De later aangebrachte 

zolderverdieping loopt als één geheel over het hele pand. 

 

 

 

 

Van de linker zijgevel is in de bouwhistorische opname reeds een 

beschrijving op hoofdlijnen gemaakt. De hierna volgende beschrijving 

gaat dieper in op de diverse soorten metselwerk die zijn toegepast. Aan 

de hand van de bestudering van het metselwerk wordt een nader 

uitgewerkt beeld geschetst van de fasering en datering van de gevel. 

 

De in de teksten opgenomen nummering (voorbeeld: [1]) verwijst naar 

de posities die in afbeelding 2.3 zijn aangegeven en die in bijlage A 

gedocumenteerd zijn. In deze bijlage zijn alle meetresultaten van 

koppen, strekken en tienlagenmaten met bijbehorende 

verdelingsdiagrammen en detailfoto’s van de steensoorten opgenomen.  

  

Afbeelding 2.1: 
Montagefoto zijgevel 

Afbeelding 2.2: 
Schema bouwdelen 
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2.2 Beschrijving linker zijgevel 

 

BOUWDEEL 1 

De begane grond van het eerste bouwdeel is vrijwel geheel opgetrokken 

in een forse appelbloesemsteen [1] die in kleur varieert tussen helder 

geel tot diep rood. De steen is verweerd en heeft daardoor een ruw 

oppervlak. Op verschillende stenen zijn sporen van een donkere  

pleisterlaag zichtbaar. De kalkvoegen zijn dun en vallen daardoor niet 

op.  

Het gevelvlak [1] wordt zowel links als rechts beëindigd met klezoren in 

de koppenlagen. Aan de linker zijde zijn de bovenste lagen van de 

begane grond ongeveer een halve kop uitgemetseld. Oorspronkelijk zal 

dit de onderzijde van een topgevel zijn geweest. De opvallende schuin 

geplaatste stenen [9] rechts hiervan lijken een vlechting te zijn die bij de  

 

 

 

oorspronkelijke topgevel hoort. De afmetingen, kleur en textuur van de 

strekken komen overeen met die van het onderliggende metselwerk. 

Links van de vlechting is een rechthoekig vlak gemetseld met een 

breedte van drie koppen en een hoogte van tien lagen. De gebruikte 

(verschillende) baksteensoorten zijn platter dan de originele steen. 

Opvallend is dat er uitsluitend koppen en drieklezoren zijn gebruikt. De 

klezoren die in het onderliggende metselwerk zijn toegepast zijn hier 

niet meer aanwezig. Doordat de stootvoegen tussen de koppen boven 

elkaar liggen ontstaat  een soort tegelverband. Het  voegwerk is hier 

veel breder / dikker uitgevoerd dan in het originele metselwerk en 

voorzien van een daggestreep. De aansluiting met de vlechting, achter 

Afbeelding 2.3: 
Linker zijgevel 
Schaal 1:100 
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Afbeelding 2.4: 
Bouwdeel 1 
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de hemelwaterafvoer, vertoont een scheur die deels afgesmeerd is met 

cement. Dit vlak moet daarom later aangebracht zijn. 

Aan de rechterzijde van de gevel stoppen de klezoren precies ter hoogte 

van de uitgemetselde lagen aan de linker zijde. Hierboven is metselwerk 

in een iets plattere steen aangebracht [3]. De hiervoor genoemde 

bouwsporen duiden er op dat dit bouwdeel oorspronkelijk bestond uit 

één bouwlaag met daarboven een kap waarvan de nokrichting 

evenwijdig liep met de voorgevel, haaks op de huidige kap. De 

afwijkende richting van de verdiepingsvloerbalken bevestigen dit 

vermoeden
1
. Aangenomen kan worden dat ook aan de rechter zijde een 

aantal lagen uitgemetseld waren zoals aan de linkerzijde nog te zien is. 

 

Doordat er een relatief grote variatie in de lengte van zowel de koppen 

als de strekken zit, is het metselverband vrij onregelmatig. Opvallend is 

dat er niet consequent in één verband is gewerkt. De onderste lagen zijn 

gemetseld in kruisverband, met daarboven een staand verband dat 

verschillende keren een kop verspringt, soms al na enkele lagen, soms 

pas na meerdere. Aan de linker zijde lopen de stootvoegen tussen de 

stenen vrijwel recht boven elkaar. In enkele lagen zijn extra koppen 

aangebracht die ervoor zorgen dat het verband ter hoogte van die laag 

verspringt, of juist doorloopt. In het vlak tussen de vensters merk Q en R 

verloopt het metselwerk in zijn geheel een kop naar rechts over de 

hoogte van maaiveld tot enkele lagen boven het kozijn. Daarboven keert 

het weer ongeveer een halve kop terug. 

                                                 
1
  Bouwhistorische opname p.34 

In de strook metselwerk rechts van venster merk R zijn  in de 

koppenlagen opvallende passteentjes (klezoren en smaller) opgenomen. 

In veel van de strekkenlagen zijn passtenen met ongeveer het formaat 

van een drieklezoor te vinden. Het lijkt er op dat men bij het metselen 

begonnen is in de beide hoeken en vervolgens het vlak heeft opgevuld 

vanaf de linker zijde. Omdat de tussenmaat niet op gehele strekken / 

koppen uitkwam waren de passtukjes nodig. Deze situatie lijkt sterk op 

de gevel van de Jacobuskerk in Zeerijp
2
. Mogelijk heeft het horizontale 

verloop tussen de beide vensters hier invloed op gehad. 

                                                 
2
 Van Hunen e.a. (2012)  p.17 

Afbeelding 2.5: 
Passtenen en klezoren 
naast kozijnmerk R 

Afbeelding 2.6: 
Verloop in metselwerk 
tussen vensters merken 
Q en R 
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Binnen het vlak zijn een aantal plaatselijke herstellingen en oude 

schades aanwezig. Net boven het maaiveld zijn enkele lagen in een 

kleinere steensoort zichtbaar. Dit is een herstelling die bij veel 

gebouwen voorkomt op deze kwetsbare plek. 

In het originele metselwerk tekent zich het verloop van een oude scheur 

af onder het rechter “stalraampje” merk R. Een schuine lijn van brede 

donkere cementvoegen loopt vanaf het maaiveld tot aan de onderzijde 

van het venster.  

In de rechter onderhoek is een grotere herstelling aangebracht in een 

afwijkende platte oranjerode steen die mogelijk te maken heeft met een 

vroegere verzakking waardoor de hiervoor genoemde scheur is 

ontstaan. De lintvoegen lopen in dit herstelde deel verre van waterpas. 

 

Rondom kozijn merk Q is een aanheling zichtbaar [2] die grotendeels 

uitgevoerd is in een steen met dezelfde afmetingen als het omliggende 

oorspronkelijke metselwerk. Links van het venster is een stukje van een 

oudere segmentboog blijven zitten. De vorm van de aanheling wijst op 

een venster dat hoger was dan het huidige. Waarschijnlijk zijn voor het 

herstelwerk rondom het venster originele stenen hergebruikt. Ter 

plaatse van de linker zijkant van het oude grote venster zijn drieklezoren 

in de strekkenlagen zichtbaar. Dit past niet bij de beëindigingen van de 

gevel waar de eerder genoemde klezoren in de koppenlagen zijn 

aangebracht. Om deze reden kan aangenomen worden dat dit oude 

venster secundair in de gevel werd aangebracht. 

Ook kozijnmerk R is later in de gevel aangebracht. Aan beide zijden zijn 

naast het venster afgezaagde stukjes steen zichtbaar en boven de boog 

zijn een aantal lagen afwijkend ingevuld ten opzichte van het 

omliggende metselwerk. Boven het venster zijn  stenen verwijderd om 

de boog te kunnen aanbrengen. 

 

Op de verdieping heeft de steen in het vlak rechts naast kozijnmerk U 

[8] dezelfde afmetingen , kleur en textuur als de steen van de begane 

grond [1], maar over het gehele vlak ligt een donkere waas die 

veroorzaakt lijkt te worden door een donkere pleisterlaag uit het 

verleden. Sporen hiervan zijn op een groot deel van de stenen zichtbaar. 

Het hele vlak is gemetseld in staand verband. Aan de rechter zijde is het 

vlak beëindigd met een rij klezoren in de koppenlaag. Dit duidt er op dat 

het vlak rechts hiervan, dat nu is dichtgezet met een groengele wat 

plattere en strakkere steen [7], een vensteropening kan zijn geweest die 

dateert uit de bouwtijd.  

Links naast venster merk U is een bouwspoor zichtbaar dat duidelijk 

maakt dat hier een kozijn met oortjes heeft gezeten. Het huidige kozijn 

is iets smaller dan haar voorganger of het is iets naar rechts geschoven. 

 

Het metselwerk van de verdieping is uitgevoerd in een steen [3] die iets 

korter en platter is dan de steen van de begane grond. De kleur varieert 

tussen licht geel en rood en het oppervlak is veel minder verweerd en 

dus veel gladder dan dat van [1]. Ter plaatse van de hoek met de 

voorgevel is een beëindiging gemaakt met drieklezoren in de 

strekkenlagen. Aan de zijde van de kerkzaal eindigt het vlak eveneens 

met drieklezoren in de strekkenlagen. Opvallend is dat de scheiding met 

het metselwerk van het achterliggende kerkgedeelte niet recht boven 

het oorspronkelijke metselwerk op de begane grond ligt maar ongeveer 

een kop rechts daarvan zit.  

Links naast kozijnmerk V zijn stenen met twee verschillende afmetingen 

toegepast. Het onderste vlak [5] is gemetseld in een steen die gelijk is 

aan [3] en begint ook op dezelfde hoogte. Deze beide vlakken behoren 

daarom tot dezelfde bouwfase. Het hierboven liggende vlak is 

uitgevoerd in een plattere steen [6] en bijbehorende kleinere 

tienlagenmaat, die gelijk is een die van de invulling van de naastgelegen 

vensteropening [7]. De kleur en textuur zijn echter gelijk aan die van [3].  

Op de scheiding tussen de vlakken [5] en [6] is een herstelling bestaande 

uit drie strekken zichtbaar. Waarschijnlijk heeft op deze plaats een 

doorvoer van een gevelkachel gezeten. 

Links: Afbeelding 2.7: 
Venster merk Q 
 
Rechts: Afbeelding 2.8: 
Venster merk R 
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Het vlak onder kozijn merk V [4] is dichtgezet aan het eind van de 

twintigste eeuw. Het negentiende-eeuwse raamkozijn werd toen aan de 

onderzijde ingekort en voorzien van een nieuw vast raam
3
. De opening 

onder het ingekorte kozijn is dichtgezet met een steen die volgens de 

aannemer “bijpassend” was. De steen is echter veel bleker dan het 

omliggende metselwerk en bovendien is hij platter. Omdat wel de 

lagenmaat van het bestaande werk is aangehouden moesten de 

platvolle geborstelde cementvoegen behoorlijk dikker worden 

uitgevoerd. De koppen- en strekkenlagen van het omliggende 

metselwerk zijn doorgezet, maar van een duidelijk staand of kruis-

verband is geen sprake.  Hierdoor is het vlak zeer opvallend in de gevel 

aanwezig. 

 

BOUWDEEL 2 

In het geveldeel dat aansluit op het woonhuisgedeelte zijn veel 

verschillende baksteensorteringen te onderscheiden. Daarbij valt op dat 

het geheel zeer rommelig is. Grote delen van de metselverbanden 

vertonen geen enkele regelmaat en, verschillende steenformaten zijn 

door elkaar gebruikt en aanzienlijke delen zijn volgesmeerd met cement. 

                                                 
3
 Bouwhistorische opname p.33 

 

Het bouwdeel sluit met een verticale voeg koud aan op bouwdeel 1. De 

beëindiging is uitgevoerd met klezoren en drieklezoren in de 

strekkenlagen. Aan de linker zijde wordt het bouwdeel gedeeltelijk 

beëindigd met een rij klezoren in de koppenlagen. Vlak onder de 

muurankers, die de positie van de verdiepingsvloer markeren, zijn deze 

klezoren nog aanwezig, maar in het onderste deel van het metselwerk 

niet meer. De aansluiting met bouwdeel 3 is hier uiterst grillig en 

waarschijnlijk ontstaan na vervanging van een deel van de gevel.  

De aansluiting met bouwdeel 1 bestaat op de begane grond uit een gele 

steensoort [11] waarin ook enkele rode koppen voorkomen. Op de 

begane grond is een dichtgemetselde vensteropening met aan de 

bovenzijde segmentboog aanwezig. De steen die gebruikt werd om de 

vensteropening dicht te zetten [12] is nagenoeg gelijk aan die van het 

aansluitende metselwerk [11]. De strekken zijn iets langer, maar de 

dikte van de steen en de kleur en textuur komen overeen. Aan de 

gezaagde stenen aan weerszijden van de opening is te zien dat deze 

secundair is aangebracht. Ook is boven de ontspanningsboog een spoor 

te zien dat er op wijst dat de boog naderhand werd aangebracht. Het 

venster zit bijzonder laag ten opzichte van de huidige begane grond-

vloer en het maaiveld. Bij het openen van een klein deel van de houten 

vloer in de kerkzaal kwam ongeveer een meter onder de balklaag 

mogelijk  een deel van een estrikkenvloer tevoorschijn.  

Afbeelding 2.9: 
Rechthoekig vlak en 
dichtgemetseld 
boogvenster  

Afbeelding 2.10: 
Rommelig metselwerk 
posities [14] en [15] 
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Afbeelding 2.11: 
Bouwdeel 2 
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Doordat de vloer onder water stond was het niet mogelijk om hier 

nader onderzoek naar te doen. De in verband liggende estrikken kunnen 

de originele vloer ten tijde van de mouterij (eerste helft zeventiende 

eeuw) zijn. De aanwezigheid van een vloer op dit niveau kan een 

verklaring zijn voor het laag geplaatste venster in de gevel. 

Ongeveer een meter links van de vensteropening is een rechthoekig vlak 

zichtbaar dat aan beide zijden begrensd wordt door een verticale voeg. 

De steen [13] is wat maatvoering betreft bijna gelijk aan die rechts van 

het vlak  [11], maar de tienlagenmaat is duidelijk kleiner waardoor de 

lintvoegen niet op dezelfde hoogte doorlopen. Ook is de steen minder 

ruw en komen er geen oranje tot rode exemplaren in voor. Aan de 

rechter zijde steken twee strekken door in het naastgelegen 

metselwerk.  

Links van het rechthoekige vlak [13] is een steen [15] toegepast met een 

relatief glad oppervlak met relatief veel donkerrode exemplaren. 

Het oppervlak van veel stenen aan de linker zijde van bouwdeel 2  is 

beschadigd [14]. Het metselwerk is hier zeer rommelig en er is 

veelvuldig gebruik gemaakt van cement om gaten in en tussen de 

stenen mee dicht te zetten.  

 
Boven het dichtgemetselde venster is het metselwerk dat aansluit op 

bouwdeel grotendeels verborgen achter een laag grof aangebracht 

cement [16]. Vlak boven de strekkenboog van het venster zijn een 

aantal stenen gekanteld. Daarboven zijn oude met verschillende kleuren 

cement gerepareerde scheuren zichtbaar. Aan de bovenzijde van anker 

A1 is een laag stenen ingevoegd op een ongebruikelijke hoogte, midden 

in het vlak. 

 

Ter hoogte van de verdiepingsvloer zijn in het metselwerk van [19] 

plaatselijk afwijkende steensoorten zichtbaar. Naast de muurankers zijn 

herstellingen zichtbaar en is opnieuw cement op het metselwerk 

aanwezig. Deze sporen wijzen op werkzaamheden aan de balklaag van 

de verdiepingsvloer. Onder venster merk T is een balkkop zichtbaar, een 

muuranker mist op deze plaats. Rechts hiervan is met de platte kant van 

anderhalve oranje baksteen een volgende balkkop afgedekt. Mogelijk 

waren alle balkkoppen oorspronkelijk aan de buitenzijde zichtbaar 

waardoor deze niet beschermd werden tegen weer en wind. De 

eventuele aangetaste uiteinden kunnen daarom op enig moment 

verwijderd zijn waarna de gaten in de gevel werden dichtgezet met 

Afbeelding 2.12: 
Aansluiting bouwdeel 2 
op bouwdeel 1 

Afbeelding 2.13: 
Balkkop 
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baksteen. De herstellingen ter hoogte van de muurankers zijn daar dan 

de zichtbare overblijfselen van. 

In het metselwerk onder en naast kozijnmerk T zijn diverse “varkens” in 

het metselwerk gemaakt. Deze varkens bestaan uit een taps toe 

lopende laag metselwerk die aan het dunne uiteinde telkens bestaat uit 

een aantal estrikken. Het is aannemelijk dat hiermee oude verzakkingen 

zijn vereffend voor het bovenliggende metselwerk. 

Links onder kozijnmerk T is een vlak ingevuld met een oranje tot 

oranjerode steen [18]. Aan de bovenzijde wordt het vlak begrensd door 

een varken waarbij over een lengte van twee strekken een laag 

metselwerk wordt ingevoegd. In de onderliggende lagen wordt het 

steile verloop daarvan gecorrigeerd. De grillige omtrek van het 

ingevulde vlak roept vragen op over de oorspronkelijke situatie. Een 

oude gevelopening lijkt niet erg waarschijnlijk omdat het vlak dan veel 

scherper begrensd zou zijn. Ook missen beëindigingen in het 

metselverband. 

Aan beide kanten naast hetzelfde venster zijn stroken metselwerk in 

verschillende steensoorten aangebracht. De onderste strook rechts van 

het venster [20] heeft een afwijkende groengele kleur maar heeft bijna 

dezelfde afmetingen als de strook links van het venster [23]. Deze 

laatste strook heeft nagenoeg dezelfde afmetingen als het hieronder 

liggende metselwerk van positie [19], maar tekent zich in de gevel heel 

nadrukkelijk af door een verschil in kleur en onregelmatigheid in het 

metselverband. De beëindiging aan de linkerzijde, met klezoren in de 

koppenlagen, loopt in vlak [23] door. 

Boven de vlakken [20] en [23] is een strook met een forsere steen 

aanwezig. Vlak [24], links van het venster begint aan de onderzijde met 

een varken, terwijl vlak [21] rechts van het venster, aan de bovenzijde 

met een varken wordt beëindigd. 

Het bovenste deel van de gevel is zeer waarschijnlijk tegelijk met de 

huidige kapconstructie aangebracht. Zie voor een nadere beschrijving 

onderdeel BOUWDEEL 3. 

 

BOUWDEEL 3 

Het derde bouwdeel is oorspronkelijk geheel opgetrokken in een geel 

tot oranje steen [28] en [30]. Ook in dit vlak is een verspringend staand / 

kruisverband toegepast. Aan de zijde van bouwdeel 2 is één maal een 

soort bloktand gemaakt als verbinding met het oudere metselwerk. Bij 

vrijwel alle muurankers zijn rommelige herstellingen in het metselwerk 

zichtbaar die opnieuw duiden op werkzaamheden aan de balkkoppen 

van de verdiepingsvloer. Bij enkele ankers zijn stenen op zijn plat in de 

gevel geplaatst. Bij anker A1.13 zijn delen van estrikken gebruikt als 

afdichting van de gevel.  

 

Aan de bolwerkzijde is een dichtgemetseld boogvenster zichtbaar. 

Rechts naast het voormalige venster is het metselwerk beëindigd met 

drieklezoren in de strekkenlagen. Het venster zal bij de bouw van de 

uitbreiding aangebracht zijn. Aan de linkerzijde is het metselwerk 

opvallend beëindigd met een rij boven elkaar geplaatste koppen. Het 

vlak [32] is gevuld met een steen die iets korter is dan die van het 

omliggende metselwerk. De tienlagenmaat is ook duidelijk kleiner 

alhoewel de steen nagenoeg even dik is. Ook dit venster zit zeer laag ten 

opzichte van de verdiepingsvloer. 

Schuin boven het venster zit een rollaag die een kop hoog is. Het vlak 

boven de rollaag [31] is ingevuld met een steen die net iets kleiner is 

dan het omliggende metselwerk. Met uitzondering van de bovenkant is 

langs de randen een brede cementvoeg aangebracht. Links van het vlak 

zit één duim in een lintvoeg. De opening die hier oorspronkelijk zat werd 

Afbeelding 2.16: 
Varken boven [24] 

Links: Afbeelding 2.14: 
Metselwerk tussen 
posities [32] en [33] 
 
Rechts: Afbeelding 2.15: 
Dichtgemetseld 
boogvenster positie [32] 
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dus afgedicht met een deur of luik. De beëindiging van het metselwerk 

naast de opening wijkt af van die op de andere plaatsen. De 

koppenlagen eindigen met een drieklezoor terwijl aan het einde van de 

strekkenlagen een klezoor is gebruikt. De opening lijkt in de bouwtijd 

van de gevel te zijn aangebracht en is vermoedelijk hoger geweest. Voor 

het luik moet een tweede duim in het metselwerk hebben gezeten, 

maar hiervan zijn geen sporen meer zichtbaar. 

 

Helemaal aan de linker zijde is een opmerkelijk vlak [33] zichtbaar. Aan 

de linker zijde wordt dit vlak begrensd door een brede grillig verlopende 

met kalkspecie gevulde voeg. De voeg is aan beide zijden losgescheurd 

van het metselwerk. Boven het vlak loopt de voeg nog een aantal lagen 

door waarna hij overgaat in een steeds smaller wordende scheur die 

eindigt bij een muuranker direct onder de goot. De diepte van de scheur 

is in ieder geval 280 mm. Aan de onderzijde is de voeg afgedekt met een 

onbehandelde plank. De rechter scheiding van het vlak is een smallere 

verticale voeg die niet gescheurd is. Ter hoogte van muuranker A1.16 

steken drie lagen metselwerk een stukje door in het naastgelegen 

metselwerk. Beide verticale voegen lopen door onder het maaiveld, 

maar door de grote hoeveelheid puin in de grond kon niet worden 

vastgesteld tot op welke diepte. De bovengrens van het vlak wordt 

gevormd door varken die aan de rechter zijde eindigt met een aantal 

estrikken. De bovenste twee lagen en het varken steken aan beide zijde 

ongeveer een halve kop door in het naastgelegen metselwerk alsof er in 

de opening een kozijn met oortjes heeft gezeten. Dit laatste lijkt nu 

onwaarschijnlijk aangezien het vlak ruim onder de verdiepingsvloer 

begint en er ruim boven eindigt. Mogelijk wijst dit erop dat de huidige 

verdiepingsvloer later in het pand is gebracht en dat de oorspronkelijke  

gevelopening bij die gelegenheid is dichtgemetseld. Op het niveau van 

de verdiepingsvloer zijn twee verschillende muurankers, A1.16 en A1.17, 

vrijwel symmetrisch in het vlak aangebracht. De steen waarmee het vlak 

is gemetseld is gemiddeld net iets dikker dan die van het omliggende 

metselwerk. Desondanks is de lagenmaat duidelijk kleiner dan die van 

[30]. Herstellingen ter plaatse van de balkkoppen zoals die in de rest van 

de gevel overal voorkomen zijn in dit vlak en bij anker A1.18, links 

daarvan, niet zichtbaar. 

 

Afbeelding 2.18: 
Vlak [33] en beëindiging 
gevel bolwerkzijde 

Links: Afbeelding 2.17: 
Oude gevelopening 
positie [31] 
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Afbeelding 2.19: 
Bouwdeel 3 (gedeeltelijk) 
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De begane grond is rechts van vlak [33] volledig in een kleinere steen 

opgetrokken [26] en [29]. De oorspronkelijke kleur van de steen gaat 

grotendeels verscholen onder een groene zweem van algengroei. De 

geel tot licht oranje kleur is met name rechtsboven in het vlak [26] nog 

te onderscheiden, het oppervlak is iets gladder dan dat van de originele 

grotere steensoorten. Er is overwegend gemetseld in kruisverband, 

maar ook hier keert de verspringing naar een paar lagen staand verband 

terug. De overgang van de kleine naar de grote steen ligt ter hoogte van 

de verdiepingsvloer en deze is, met uitzondering van de herstellingen 

rondom de muurankers, veel netter dan in bouwdeel 2 waar zoals 

eerder al vermeld op dezelfde hoogte een rommelige strook metselwerk 

te zien is. Vermoedelijk is de gevel op deze plaats vernieuwd. De 

eventuele reden hiervan is niet meer te achterhalen. Mogelijk kan nader 

archiefonderzoek hier nog enige duidelijkheid over geven.  

Rechts onder in vlak [26] is de gevel opnieuw hersteld met een iets 

donkerdere en gladdere steen [27]. Het vlak is in kruisverband 

gemetseld, maar aan de rechter zijde zijn een aantal passtenen 

gebruikt om de aansluiting op het bestaande metselwerk te kunnen 

maken. Aan de bovenzijde mist een strekkenlaag waardoor drie 

koppenlagen boven elkaar zichtbaar zijn. Dit vlak is als enige in zijn 

geheel gevoegd met cement. 

 

Aan de zijde van het bolwerk is het metselwerk over de gehele 

hoogte van de gevel (voor zover zichtbaar boven het maaiveld) 

vervangen door een kleinere steen [34]. Vermoedelijk is de 

achtergevel vernieuwd en heeft men het nieuwe metselwerk een 

stukje de hoek omgezet. De aansluiting met de rest van de gevel 

verloopt grillig, onder andere door het verschil in lagenmaat. 

 

De bovenste strook van de gevel is uitgevoerd in een kleine gele 

steen waarin ook verkleuringen naar rood voorkomen [22] en [25]. 

Deze strook metselwerk loopt door over alle bouwdelen. Boven 

bouwdeel 2 en 3 duidelijk zichtbaar, maar ter plaatse van bouwdeel 1 

zijn alleen de bovenste lagen net onder en achter de goot in deze 

steen uitgevoerd. Dit maakt het zeer waarschijnlijk dat de gehele 

strook in één keer is aangebracht tegelijk met de huidige 

kapconstructie, die eveneens als één geheel over het pand is 

aangebracht. Opvallend is dat de voorkant deze strook niet gelijk 

loopt met de gevel daaronder. Het bovenste deel van het 

ondergelegen metselwerk is trapsgewijs teruggemetseld tot de 

positie van de bovenste strook. Hierdoor lijkt de gevel uit te buiken, 

maar dat is niet het geval.  

De oude geveldelen staan nagenoeg loodrecht. Bij nadere 

beschouwing blijkt de gevel van bouwdeel 2 niet parallel te lopen 

met die van bouwdeel 1. De zijdelingse afwijking lijkt in bouwdeel 3 

gecorrigeerd, maar daardoor is een lichte knik in de gevel ontstaan. 

In de bovenste strook metselwerk die is deze knik niet aanwezig. De 

trapsgewijze zone begint links van venster merk T en eindigt boven 

vlak [33] net voor het einde van de gevel aan de bolwerkzijde. Aan de 

bolwerkzijde is een zuiver kruisverband toegepast. In de richting van 

de Zilverstraat wordt het verband onregelmatig doordat ter plaatse 

van verschillende ankers, die niet in de koppen- / strekkenmaat en 

ook niet in dezelfde laag gepositioneerd zijn,  passtenen zijn 

opgenomen. Ook komen hier en daar koppen en strekken met 

afwijkende lengtes voor. Door de onregelmatigheden gaat het 

kruisverband over in de combinatie van staand en kruisverband dat 

op meer plaatsen in de gevel voorkomt. 

Links: Afbeelding 2.20: 
Herstelling vlak [27] 
 
Midden: Afbeelding 2.21: 
Trapsgewijze overgang 
links van kozijnmerk T 
 
Rechts: Afbeelding 2.22: 
Trapsgewijze overgang 
rechts van kozijnmerk T 
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HOOFDSTUK 3:  ANALYSE METSELWERK 

 3.1 Inleiding 

 

Het metselwerk van de linker zijgevel bestaat uit een lappendeken van 

allerlei verschillende baksteensoorten. Het valt direct op dat het gehele 

gevelbeeld erg rommelig is. Bij alle bouwfasen is er duidelijk geen 

noodzaak geweest om veel zorg te besteden aan het uiterlijk van de 

gevel. Het als mouterij gebouwde pand  staat immers op een 

achterterrein en de buitenkant heeft nooit een representatieve functie 

gehad. Als mouterij was het puur een functioneel gebouw en als 

Doopsgezinde schuilkerk was het juist niet de bedoeling om op te vallen.  

 

 

 

 

In het volgende hoofdstuk wordt het metselwerk geanalyseerd om een 

beter beeld te krijgen van de opbouw van de gevel en de bouwfasering.  

Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van gemiddelde 

afmetingen van stenen en tienlagenmaten die berekend zijn aan de 

hand van een grote hoeveelheid meetgegevens. Al deze meetgegevens 

zijn te vinden in Bijlage A waarin per baksteensoort een 

documentatieblad is opgenomen. 

 

 

Afbeelding 3.1: 
Linker zijgevel 
Schaal 1:100 
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3.2 Analyse metselwerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Metselverbanden 

 

Uit de beschrijvingen van de verschillende geveldelen in hoofdstuk 2 kan 

opgemaakt worden dat het lastig is vast te stellen welk(e) verband(en) 

door de metselaar bedoeld waren. De onderste lagen  zijn vrijwel overal 

in een kruisverband gemetseld, maar daarboven lijkt de structuur 

geheel verloren te gaan. Door de maatafwijkingen in met name de grote 

baksteensoorten is nergens sprake van een heel regelmatig verband. Op 

willekeurige plaatsen zijn kortere “passtenen” in de strekkenlagen 

verwerkt en langere in de koppenlagen. Het verband verspringt op veel 

plaatsen om onduidelijke redenen een kop waardoor het ineens 

overgaat van kruis- naar staand verband. Diverse malen worden twee 

strekkenlagen in staand verband boven elkaar gemetseld waarna één 

strekkenlaag een kop verspringt. Dit lijkt een overgang naar 

kruisverband , maar vervolgens komen weer twee strekkenlagen in 

staand verband.  Op andere plaatsen wordt een aantal lagen in staand 

verband door gemetseld.  Plaatselijk zijn oude gevelopeningen 

dichtgezet in een staand verband. In de bovenste strook metselwerk van  

 

Afbeelding 3.3: 
Metselverbanden begane 
grond bouwdeel 1 

Afbeelding 3.2: 
Metselverbanden 
verdieping bouwdeel 1 
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het kerkgedeelte, bouwdelen 2 en 3, wordt het kruisverband waarmee 

aan de linker zijde wordt begonnen verstoord door de muurankers.  

Deze passen niet mooi in het verband en daarom zijn op verschillende 

plaatsen passtenen naast de ankers aangebracht die het verband 

verstoren.  

 

Conclusie: 

Door de onregelmatige structuur van het metselwerk kan wat de 

bouwfasering betreft weinig afgeleid worden uit de metselverbanden. 

Overgangen in de verbanden komen willekeurig voor binnen vlakken die 

op basis van andere kenmerken een bouwfase vormen. 

 

  

Afbeelding 3.4: 
Metselverbanden 
bouwdeel 2 

Afbeelding 3.4: 
Metselverbanden 
bouwdeel 3 
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3.2.2 Beëindigingen in de metselverbanden 

 

BOUWDEEL 1 

 

Ter plaatse van de begane grond wordt het metselwerk aan beide zijden 

beëindigd met klezoren in de koppenlagen.  Aan de linker zijde loopt 

deze beëindiging door tot aan de scheiding met het afwijkende vlak 

[10]. Aan de rechter zijde stopt deze al lager. Hier is een overgang naar 

positie [3] waar drieklezoren in de strekkenlagen zijn toegepast.  Hieruit 

kan met zekerheid geconcludeerd worden dat tussen de begane grond 

en de verdieping een faseverschil aanwezig is. Rondom venster merk Q 

is een herstelling van het metselwerk aanwezig waardoor direct 

duidelijk is dat het huidige, en ook het voorgaande, venster secundair is 

ingebracht, zie ook hoofdstuk 2. Naast kozijnmerk R is  aan de zeer 

smalle stukjes steen te zien dat de opening later is ingezaagd. De 

strekken in de koppenlaag boven het kozijn vormen een tweede 

aanwijzing dat venster en strekkenboog later zijn aangebracht. Beide 

vensters moeten zijn aangebracht toen de functie veranderd was van 

mouterij in kerkgebouw omdat pas toen daglicht in de entreehal 

gewenst werd.  

Op de verdieping wordt vlak [8] aan de rechter zijde beëindigd met 

klezoren in de koppenlagen. Hierdoor wordt het zeer aannemelijk dat 

het huidige vlak [7] oorspronkelijk een venster was, daterend uit de 

bouwtijd. In vlak [7] zijn aan de rechter zijde opnieuw klezoren zichtbaar 

in de koppenlagen terwijl aan de beide zijden ook drieklezoren 

voorkomen. De onregelmatige afmetingen duiden er op dat de 

metselaar hier zuinig met zijn materiaal is geweest en de afgehakte 

stukken steen heeft gebruikt om de tandverbinding aan de rechter zijde 

mee te construeren. 

Links van venster merk U is een smalle aanheling te zien van een 

afwijkende steensoort. Hierdoor wordt duidelijk dat het huidige venster 

een voorganger heeft gehad, die uiteraard ook secundair was 

ingebracht, gezien de positionering ten opzichte van de vlechting die 

links hiervan nog aanwezig is. De positie van kozijnmerk V zou heel goed 

bij het metselwerk van de verdieping kunnen horen. Links en rechts van 

het kozijn is het metselwerk netjes beëindigd met drieklezoren of 

drieklezoor + kop in de strekkenlagen. Deze beëindiging loopt onder het 

kozijn door zoals in hoofdstuk 2 al werd vermeld. Het nieuwe 

metselwerk onder het kozijn heeft opmerkelijke passteentjes in zowel 

de uiteinden van de koppen- als strekkenlagen.  

 

BOUWDEEL 2 

 

Aan de linker zijde van het tweede bouwdeel komen klezoren in de 

koppenlagen voor. Dit is echter in de onderste anderhalve meter niet 

meer het geval. Hier loopt nieuwer metselwerk van bouwdeel 3 een 

stukje door in bouwdeel 2. De rij klezoren markeert wel de scheiding 

tussen de beide hoofdbouwfasen.  

De rechter zijde is zoals al eerder genoemd koud tegen het voorgaande 

bouwdeel aangebouwd. Aan het eind van de strekkenlagen komen 

Afbeelding 3.6: 
Beëindigingen 
metselverbanden 
bouwdeel 1 

Afbeelding 3.7: 
Beëindigingen 
metselverbanden 
bouwdeel 2 
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zowel klezoren als drieklezoren voor. Naast het dichtgemetselde 

rondboogvenster op de begane grond zijn smalle stukjes steen zichtbaar 

in zowel koppen- als strekkenlagen. De opening is dus later in het 

metselwerk aangebracht. Links van de verticale voeg die de linker zijde 

van vlak [13] begrenst zijn smalle gekapte steentjes aan het eind van de 

koppenlagen toegepast. Opmerkelijk is dat het metselwerk rechts van 

vlak [13] netjes wordt beëindigd met drieklezoren in de strekkenlagen. 

Twee strekken steken door in het naastgelegen metselwerk waarna 

even verderop een opvallende kop tussen de strekken is aangebracht. 

Op de verdieping is de opening voor kozijnmerk T later in het 

metselwerk van de vlakken [20] en [24] aangebracht. De rommelige 

uiteinden van koppen en strekkenlagen wijzen hier op. In het 

metselwerk van de bovenliggende vlakken zijn drieklezoren in de 

strekkenlagen aangebracht. De opening is waarschijnlijk aangebracht bij 

het metselen van deze lagen. 

 

BOUWDEEL 3 

 

Het laatste bouwdeel is tegen bouwdeel 2 aangebouwd. Op de 

verdieping zijn in de strekkenlagen drieklezoren opgenomen. De begane 

grond is uitgevoerd in een andere steensoort en hier is de beëindiging 

ronduit slordig. Het nieuwe metselwerk steekt deels een stukje door in 

bouwdeel 2 waar het grillig beïndigd wordt met klezoren, koppen, 

drieklezoren en strekken. Aan de zijde  van het bolwerk (links) is de 

originele gevelbeëindiging verdwenen doordat de achtergevel in zijn 

geheel vernieuwd lijkt te zijn. De scheiding  tussen de veel kleinere steen 

van de achtergevel en de zijgevel verloopt grillig. 

De beëindigingen aan weerszijden van vlak [33] is net als het vlak zelf 

onduidelijk. Aan de rechter zijde is een dunne verticale voeg 

aangebracht. De smalle penant rechts van de voeg eindigt in lagen 

drieklezoren afgewisseld met koppenlagen die soms meer lijken op 

klezoren dan op koppen. Aan de linker zijde is de voeg veel breder en 

deze is bovendien gescheurd. Het metselwerk links van het vlak eindigt 

in de strekkenlagen op hele strekken en koppen. De koppenlagen 

eindigen in klezoren. Dit wijst er op dat de opening secundair is 

aangebracht. Rechts van het dichtgemetselde boogvenster [32] eindigen 

de strekkenlagen in een drieklezoor. Het venster lijkt daardoor te 

stammen uit de bouwtijd van dit gedeelte van de gevel. Opmerkelijk is 

dat links van het venster een rij koppen zichtbaar is waarvan de 

lagenmaat niet overeenkomt met het aangrenzende metselwerk. 

Mogelijk is dit naastgelegen metselwerk vernieuwd en zijn de 

drieklezoren van de strekkenlagen afgekapt waardoor een rij boven 

elkaar geplaatste koppen is overgebleven. De oude gevelopening 

rechtsboven het venster, vlak [31], wordt aan beide zijden begrensd 

door drieklezoren in de koppenlagen en klezoren in de strekkenlagen. 

Dit is een afwijkende beëindiging die de indruk wekt dat deze origineel 

zo bedoeld was.  

Rondboogvenster merk S lijkt later ingehakt te zijn. Er zijn geen 

beëindigingen in het metselverband zichtbaar. Omdat de onderzijde van 

het kozijn relatief ver achter het metselwerk ligt zijn de stenen aan 

weerszijden op vrij groffe wijze schuin gehakt. 

 

Conclusie: 

In tegenstelling tot de metselverbanden wijzen de beëindigingen ter 

plaatse van hoeken en gevelopeningen, heel duidelijk op verschillen in 

bouwfases. De aanwezigheid van drieklezoren boven de klezoren in 

bouwdeel 1 kan niet anders dan een faseverschil betekenen tussen de 

begane grond en de verdieping. De rij klezoren midden in het gevelvlak 

moet betekenen dat hier een hoek heeft gezeten, oftewel een oude 

achtergevel en dus opnieuw een faseverschil. Nagenoeg alle oude en 

bestaande gevelopeningen lijken secundair aangebracht te zijn. Dit is 

vrijwel zeker het gevolg van de functiewijziging. De oorspronkelijke 

mouterij zal slechts weinig openingen in de gevel nodig gehad hebben 

terwijl daglicht in een kerk of woning wel belangrijk is.  

  

Afbeelding 3.4: 
Beëindigingen 
metselverbanden 
bouwdeel 3 (gedeelte) 



 

29 

3.3 Analyse meetgegevens 

 

Tijdens het onderzoek op locatie zijn op diverse posities steenformaten 

geïnventariseerd. In de geveltekening (afbeelding 3.1) zijn deze posities 

genummerd van 1 tot en met 34.  Telkens zijn, voor zover mogelijk, tien 

koppen, tien strekken en vijf tienlagenmaten opgemeten, zie bijlage A 

voor de meetresultaten, en hieruit zijn gemiddelden berekend waarbij 

niet representatieve waarden buiten de berekening zijn gelaten. Deze 

waarden zijn in bijlage A in rood weergegeven. Het gaat hierbij om 

lengtes, breedtes en diktes die zodanig afwijken van de overige 

waarden, dat hier bijvoorbeeld sprake moet zijn van behakte stenen 

(correctiekoppen / -strekken) of zelfs een incidentele afwijkende 

baksteensoort. 

Een overzicht van de gemiddelde waarden is te vinden  in tabel T3.1.  

Uit de meetgegevens blijkt dat in de gevel een grote verscheidenheid in 

afmetingen voorkomt.  

 

Om deze gegevens beter te kunnen interpreteren zijn diagrammen 

gemaakt van de afmetingen van koppen (diagram D3.1), strekken 

(diagram D3.2) en tienlagenmaten (diagram D3.3).  

 

 

  

Positie Dikte

breedte dikte lengte dikte breedte lengte dikte
aantal 

lagen

waard-

en
lintvoegen

1 112 x 54 232 x 54 112 x 232 x 54 611 7,1
2 102 x 49 219 x 53 102 x 219 x 51 623 11,3
3 110 x 50 233 x 50 110 x 233 x 50 591 9,1
4 102 x 47 213 x 47 102 x 213 x 47 590 12
5 - x - - x - - x - x - - -
6 100 x 43 209 x 44 100 x 209 x 43 511 8,1
7 100 x 44 215 x 44 100 x 215 x 44 513 7,3
8 112 x 52 232 x 53 112 x 232 x 52 609 8,9
9 - x - 230 x 53 - x 230 x 53 600 * 5 300 7

10 - x - - x - - x - x - - -
11 107 x 47 219 x 48 107 x 219 x 48 593 11,3
12 105 x 49 224 x 49 105 x 224 x 49 604 11,4
13 107 x 51 220 x 47 107 x 220 x 49 598 10,8
14 - x - - x - - x - x - - -
15 109 x 49 224 x 50 109 x 224 x 49 591 10,1
16 88 x 41 191 x 42 88 x 191 x 41 514 10,4
17 90 x 39 191 x 40 90 x 191 x 39 513 12,3
18 99 x 42 211 x 43 99 x 211 x 43 506 7,6
19 91 x 39 192 x 39 91 x 192 x 39 512 12,2
20 89 x 41 183 x 38 89 x 183 x 39 510 * 5 225 12
21 113 x 47 238 x 49 113 x 238 x 48 579,3 * 5 290 9,9
22 89 x 38 187 x 39 89 x 187 x 39 466 7,6
23 90 x 41 187 x 41 90 x 187 x 41 514,3 * 7 360 10,4
24 114 x 51 241 x 49 114 x 241 x 50 579 * 4 231 7,9
25 87 x 37 184 x 37 87 x 184 x 37 461 9,1
26 88 x 37 184 x 37 88 x 184 x 37 490 12
27 85 x 42 174 x 40 85 x 174 x 41 505 9,5
28 109 x 51 241 x 52 109 x 241 x 51 638 12,8
29 88 x 37 186 x 38 88 x 186 x 38 496 11,6
30 114 x 50 240 x 50 114 x 240 x 50 648 14,8
31 114 x 48 239 x 48 114 x 239 x 48 644 * 9 580 16,4
32 105 x 48 222 x 49 105 x 222 x 48 591 11,1
33 117 x 50 240 x 52 117 x 240 x 51 603 9,3
34 88 x 39 185 x 39 88 x 185 x 39 452 6,2

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

* omgerekend naar 10 lagen

Kop Strek Steen
10 lagen-

maat

Gemeten

Tabel T3.1: 
Gemiddelde waarden 
baksteenformaten 
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Diagram D3.1: 
Gemiddelde afmetingen 
koppen 

Diagram D3.2: 
Gemiddelde afmetingen 
strekken 
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Met name het diagram van de strekken laat zien dat de verschillende 

baksteensoorten op basis van de afmetingen onderverdeeld kunnen 

worden in drie groepen, het diagram van de koppen slaat daar bij aan: 

- Groep 1, klein (kleurcode geel):  koppen circa 85-90mm, strekken 

korter dan 200mm en een dikte van ongeveer 40mm 

- Groep 2, middel (kleurcode oranje): koppen circa 100 tot 110mm, 

strekken 200 tot 230mm en een dikte van 40 tot 50mm 

- Groep 3, groot (kleurcode rood): koppen breder dan 110mm, 

strekken langer dan 230mm en een dikte veelal meer dan 50mm 

 

 Het diagram van de tienlagenmaten  laat de heldere scheiding tussen 

de drie groepen niet zien. Een grotere steen betekent niet automatisch 

ook een grotere tienlagenmaat. Dit verschijnsel wordt veroorzaakt 

doordat de dikte van de lintvoegen van de kleinere  steensoorten over 

het algemeen groter is dan die van de grotere stenen. De 

tienlagenmaten van invullingen en herstellingen, die steeds in een iets 

kleinere steen zijn uitgevoerd dan het omliggende metselwerk, zijn 

noodgedwongen aangepast op die van dat omliggende metselwerk. 

Hierdoor treedt een vermenging op van ongeveer gelijke lagenmaten bij 

verschillende afmetingen van de steen. Uit het voorgaande kan 

geconcludeerd worden dat de tienlagenmaat in dit specifieke gebouw 

weinig aanknopingspunten biedt voor een goede fasering. De 

afmetingen van koppen en strekken kunnen wel met elkaar worden 

vergeleken om een beeld te krijgen van de fasering. 
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Diagram DT3.3: 
Gemiddelde waarden 
tienlagenmaten 
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3.3 Bouwgeschiedenis 

 

Wanneer de verschillende meetposities worden ingekleurd volgens de 

codering in de diagrammen dan ontstaat al een globaal beeld van de 

fasering (afbeelding 3.9). De conclusie die in de bouwhistorische 

opname is getrokken met betrekking tot de drie hoofdbouwfasen wordt 

door dit beeld bevestigd. Opvallend is wel dat de bouwdelen 1 en 3, aan 

de uiteinden van de gevel, in een grote steen zijn uitgevoerd terwijl het 

tussenliggende bouwdeel 2 op de begane grond een middelgrote steen 

heeft en op de verdieping zelfs een kleine. Dit correspondeert niet met 

de veronderstelling dat de toegepaste steen in de loop van de tijd steeds 

kleiner werd. 

Door vervolgens de meetgegevens van de verschillende posities met 

elkaar te vergelijken wordt duidelijk dat een aantal van deze posities 

samen een bouwfase vormen. In afbeelding 3.10 zijn de bij elkaar 

horende posities van dezelfde kleur voorzien. Hiermee ontstaat een  

nauwkeuriger beeld van de mogelijke bouwgeschiedenis van deze gevel. 

 

Eind zestiende, begin zeventiende eeuw is op het achterterrein tussen 

de Zilverstraat (toen nog Ooster Molenstrate genoemd) en het 

Noorderbolwerk een mouterij opgericht die bestond uit één bouwlaag 

met een vrij steile kap. De nokrichting liep evenwijdig met de voorgevel, 

dat wil zeggen dat de huidige nok haaks staat op de oorspronkelijke. In 

de gevel was waarschijnlijk slechts één venster op de verdieping. De 

geveltop was voorzien van vlechtingen en waarschijnlijk was dit een 

tuitgevel zoals die nu nog te zien zijn bij een aantal buurpanden aan de 

Zilverstraat.  De delen [1], [8] en [9] dateren nog uit deze 

oorspronkelijke bouwfase. 

 

In de eerste helft van de zeventiende eeuw is de mouterij uitgebreid 

richting het bolwerk. Ook deze uitbreiding  heeft oorspronkelijk  

mogelijk slechts één laag met kap gehad, waarbij de goothoogte gelijk 

was aan die van de oorspronkelijke bouwfase. De scheiding tussen de 

vlakken [19] en [23] / [16] en [20] ligt precies op de oorspronkelijke 

goothoogte van het eerste bouwdeel. De nok van de uitbreiding zou dan  

evenwijdig aan de zijgevel hebben kunnen lopen. Van deze uitbreiding 

zijn mogelijk de delen [11] en [15] nog over.  

 

Daarna is het gebouw opnieuw aan de achterzijde uitgebreid en 

tegelijkertijd verhoogd. Dit zou gebeurd kunnen zijn nadat het gebouw 

in het midden van de zeventiende eeuw (waarschijnlijk rond 1656) in 

gebruik is genomen als doopsgezinde vermaning. Uit deze fase zijn de 

geveldelen [21] , [24], [28] en [30] bewaard gebleven.  

Mogelijk is tegelijkertijd een verdieping op het eerste deel gemaakt om 

ruimte te maken voor een kosterswoning. De delen [3] en [5] behoren 

tot deze bouwfase. 

De muurankers ter plaatse van vlak [33] en het daarnaast gelegen 

dichtgemetselde boogvenster [32] kunnen er op wijzen dat de huidige 

galerij later is ingevoegd. Mogelijk dat het onderzoek naar het interieur 

dat in het volgende rapport zal plaatsvinden hier meer duidelijkheid 

over kan geven.  

 

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

Afbeelding 3.9: 
Visuele weergave 
maatgroepen 
Schaal 1:200 
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Het metselwerk aan de bovenzijde ter plaatse van de kerkzaal, 

bestaande uit de vlakken [22] en [25],  is zeer waarschijnlijk 

negentiende-eeuws. De bovenste lagen metselwerk ter plaatse van 

bouwdeel 1 hebben dezelfde afmetingen en behoren tot dezelfde 

bouwfase.  Vermoedelijk is deze laag aangebracht om daarboven een 

nieuwe kapconstructie te kunnen aanbrengen. De horizontale knik die in 

de gevel zit, zie hoofdstuk 2, is met deze laag metselwerk 

rechtgetrokken. Ook zijn alle eventuele hoogteverschillen als gevolg van  

verzakkingen en mogelijke kleine verschillen in bouwhoogte van de 

diverse bouwfasen op deze manier vereffend. De overgangszone waarin 

het metselwerk trapsgewijs naar achteren loopt dateert vermoedelijk 

uit dezelfde tijd. Waarschijnlijk is gebruik gemaakt van de bestaande 

grote steen en is het bovenste gedeelte opgetrokken in een nieuwe veel 

kleinere steen. 

De stenen van de vlakken [26] en [29] hebben dezelfde afmetingen als 

de bovenrand, dus is het goed mogelijk dat de onderzijde van de gevel 

tegelijkertijd vervangen is. 

 

Afbeelding 3.10: 
Bouwfasering 
Schaal 1:100 

HOOFDBOUWFASEN HERSTELLINGEN
XVI B - XVII a XVIII c
XVII A XIX
XVIII c XX
XIX
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De opvallende grillig verlopende scheiding aan de bolwerkzijde duidt op 

een vernieuwing van de achtergevel of op zijn minst een deel daarvan. 

Dit moet vlak voor of vlak na de realisatie van de bovenste rand gebeurd 

zijn. De afmetingen van de toegepaste steen zijn vergelijkbaar, maar 

toch loopt de scheiding ook in het bovenste deel duidelijk door. 

 

De vele verschillende vlakken in het middendeel roepen de meeste 

vragen op. Een heldere bouwfasering is hier lastig in te herkennen. De 

aanwezigheid van de vele varkens in dit deel wijst op verzakkingen. 

Mogelijk is dit een terugkerend probleem geweest waardoor 

verschillende malen herstel van een deel van de gevel noodzakelijk was. 

Het kleine steenformaat van de vlakken [16], [17], [19] en [23] duidt op 

een eind achttiende of zelfs negentiende-eeuwse bouwfase. De 

toepassing van klezoren in de koppenlagen aan de linker zijde van [19] 

en [23] past daar niet bij. In de overige geveldelen werden al 

drieklezoren toegepast. Mogelijk heeft men er hier bewust voor 

gekozen om de bestaande detaillering aan te houden. 

Het metselwerk van vlak [18] is uitgevoerd in een middelgrote steen 

terwijl het omliggende metselwerk een kleine steen heeft. De positie 

van het vlak kan op een oude vensteropening duiden, maar dan zou een 

veel duidelijker afgebakende vorm verwacht worden. Ook dit zou 

daarom een herstelling van beschadigd metselwerk kunnen zijn.  

 

3.4 Reconstructie oorspronkelijke gevel 

 

De nog aanwezige bouwsporen, zie afbeelding 3.11, geven enkele 

aanknopingspunten voor een reconstructie van de oorspronkelijke 

zijgevel. Het nog aanwezige deel van de onderste vlechting aan de linker 

zijde en de schuin uitgemetselde lagen bepalen vrij nauwkeurig de vorm 

van de aanzet voor de topgevel. Uit de helling van de lintvoegen in de 

vlechting blijkt dat de dakhelling oorspronkelijk circa 55˚ was. De 

begrenzingslijnen van de overgebleven vlechting kunnen verlengd 

worden waardoor de oorspronkelijke volledige vorm zichtbaar wordt. 

Door de volledige vlechting langs de hellingslijn van het dak te kopiëren 

en het geheel te spiegelen verschijnt de vorm die de gevel rond het jaar 

1600 gehad zou kunnen hebben.     

   

Afbeelding 3.11: 
Nog aanwezige deel 
oorspronkelijke mouterij 
Schaal 1:200 

Afbeelding 3.12: 
Reconstructie 
oorspronkelijke zijgevel 
Schaal 1:200 
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4.2 Afbeeldingen: 

 

Alle foto’s en tekeningen zijn gemaakt door de auteur. 



 
 

36 

 


