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Voorlopige bevindingen bouwhistorisch onderzoek vloer en 

gracht Zilverstraat 46 Franeker 

Jim Klingers, 20 december 2017 

 

Bij de demontage van de houten vloer in de kerkzaal van de voormalige Doopsgezinde 

schuilkerk kwamen onverwacht restanten tevoorschijn van een oudere baksteen- en 

plavuizenvloer, alsmede van een gedempte gracht die door het pand blijkt te hebben gelopen. 

Van 4 – 7 december zijn de restanten van de vloer en gedeeltes van de kademuren vrijgemaakt 

en onderzocht. Het duiden van de vondsten vergt nog enige tijd, maar ten behoeve van de 

voortgang van de restauratie, volgen hier reeds een aantal voorlopige conclusies.  

 

 

De ruimte van bovenaf met middenin de gracht. (foto Marcel Teensma) 
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Werkvloer van tuimelaars en geeltjes  

 

1. De gebruikte ‘goedkope’ materialen – ongeglazuurde plavuizen of ‘tuimelaars’ en gele bakstenen 

op hun kant – maken het aannemelijk dat het hier gaat om de werkvloer van de mouterij of 

brouwerij die hier gevestigd was voordat het gebouw in 1655 schuilkerk werd.  
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2. De tuimelaars zijn in vier uiteenlopende maten toegepast. Het achterste gedeelte telt 

overwegend exemplaren van 22,2 cm (9 duim) in het vierkant. Dit is de maat van de ‘ghemeene 

tuymelaer’ die in 1610 wettelijk werd vastgesteld in Friesland. In het voorste gedeelte 

overheerst een iets kleiner formaat van ruim 21 cm. Tussen de losliggende en de voor de 

vloerconstructie hergebruikte tegels bevinden zich veel exemplaren van een nog kleiner formaat, 

ca. 20 – 20,5 cm. Verder zijn er twee afwijkend gelegde stroken met tuimelaars van 23 cm. 

Vermoedelijk zijn de kleinere formaten het oudst. Ze kunnen nog uit de late 16de eeuw dateren. 

De grotere zullen waarschijnlijk uit de 17de eeuw stammen. 

 

 

  

 

 

 

 

3. De plavuizen zijn in verband gelegd, met 

uitzondering van twee stroken in de noordoost- en 

zuidwesthoek. In beide gevallen gaat het om grote 

exemplaren van 23 cm. In de zuidwesthoek 

correspondeert de strook met het loopvlak vanuit 

een smalle, deels nog aanwezige doorgang richting 

het preekgestoelte. Overigens bevindt de ingang 

van het huidige preekgestoelte zich aan de andere 

kant. 
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4. Hier en daar zijn ook nog kleinere plavuizen en restanten van hele grote exemplaren gevonden. 

De kleintjes, met afmetingen van 12 - 13 cm kunnen nog uit de middeleeuwen dateren. 

Zodoende is het niet ondenkbaar dat onder (delen van) de huidige vloer, of wellicht in het 

voorhuis, een nog oudere vloer aanwezig is.  

 

 

5. De welvingen in de vloer zijn het gevolg van verzakkingen rond de gracht en zijn dus niet 

doelbewust aangebracht – of in elk geval niet in deze mate. 
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6. Zowel de tuimelaars als gele steentjes zijn met wat kalkmortel op een bed van zand en schelpen 

geplaatst. Tussen de tegels zit geen voeg, de steentjes hebben een zeer dunne voeg van 3 – 4 

mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Een vlak van 5.40 x 3.80 meter in 

de zuidoosthoek is niet betegeld maar 

bestraat met in kalk gezette gele 

baksteentjes op hun kant. Dit suggereert 

dat hier met zware dingen of dieren 

werd gewerkt (vaten, paarden?). Het 

steenformaat bedraagt circa 19 x 8,5 x 4 

cm met een tienlagenmaat van circa 44 

cm. Deze afmetingen komen niet 

overeen met een van de wettelijk 

voorgeschreven maten uit 1610 of 1646. 

Alleen die van de ‘kleine rode steen’ 

(18,9 x 9,2 x 4,1 cm) komt in de buurt. 

Maar de hier gebruikte steen is niet 

rood. Vermoedelijk gaat het toch om een 

17de-eeuwse baksteen. 
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8. Vermoedelijk was de vloer nog 

grotendeels intact toen de houten vloer werd 

aangelegd. Veel plavuizen zijn toen uit de vloer 

gelicht om te worden hergebruikt als stiepels voor 

de balklaag van de nieuwe vloer. Ook in het 

bakstenen gedeelte werden stroken verwijderd om 

plaats te bieden aan de vloerbalken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

9. De plavuizen sluiten niet netjes aan op de 

basementen van de pilaren. Aan de grove 

afwerking van de onderkant is te zien dat deze 

basementen ook nooit bedoeld waren om op dit 

niveau in het zicht te blijven. De pilaren 

vertegenwoordigen dan ook duidelijk een latere 

fase en kwamen volgens het onderzoek van Ruter 

Mekenkamp dan ook tot stand in 1771- 1773. 
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Gracht met boog 

 

10. De gracht kon binnen de beschikbare tijd maar gedeeltelijk worden onderzocht. Het zou een 

restant zijn van de Roptavaart richting de Waddenzee, die door stadsuitbreiding in het begin van 

de 15de eeuw binnen de stad kwam te liggen. Het verloop valt op de kadastrale minuut van 1832 

nog bijna geheel te volgen (stippellijn). Er zijn meer restanten van deze vaart teruggevonden, al 

dan niet in overkluisde vorm. 
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11. De gracht zal net als nu vrij schoon grondwater hebben bevat en het water kan dus zijn gebruikt 

voor het brouw- en moutproces. De spaarboog aan de zuidzijde wijst erop dat hij ook diende 

voor het vervoer van producten. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat aan de ander kant net 

zo’n boog zat, toch zal het water vermoedelijk hebben doorgelopen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. De boog werd dichtgezet met een 

slordig gemetseld, ongepleisterd 

halfsteensmuurtje, zodat we wel 

mogen aannemen dat hij vervolgens 

werd weggewerkt achter een 

lambrisering.  
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.  

13. De kademuur is aan de westzijde ‘afgezet’ met een randje plavuizen, en aan de oostzijde met 

een vrijwel vergane ‘boeiplank’ van de beschoeiing. De rand van de kademuur zelf bestaat uit 

opvallend gladde, regelmatige gele bakstenen, die bijna aan de strengpersstenen van rond 1900 

doen denken (maar dat onmogelijk kunnen zijn). Het lijkt erop dat de kop van de kademuur in de 

gracht is gestort of gezakt, maar helemaal duidelijk werd dat niet. Aan de westzijde lijken twee 

kademuren tegen elkaar te zijn gezet, maar er kon te weinig worden opgegraven om deze indruk 

goed te duiden. 

 

14. Het is niet duidelijk wanneer de gracht is dichtgegooid. Vermoedelijk is dit bij de ingebruikname 

als kerk gebeurd. Door inklinking ligt het niveau thans weer onder de waterspiegel. Het is 

onduidelijk of het dichtgegooide deel aanvankelijk nog betegeld is geweest, of direct van een 

houten vloer werd voorzien. In dat laatste geval zou de houten vloer dus nog uit de 17de eeuw 

kunnen dateren. De tegels die in de gracht liggen, kunnen hier later zijn neergelegd, bijvoorbeeld 

om te dienen als loopvlak tijdens het maken van de houten vloer. Overigens zijn opvallend veel 

tuimelaars die uit de gracht komen van het kleine formaat (20 cm.) 
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Overige bevindingen 

Uit het onderzoek zijn nog enkele andere bevindingen naar voren gekomen, die vermoedelijk tot 

bijstelling zullen leiden van de tot nu toe heersende opvattingen over de bouwfaseringen van het 

pand.  

 

 

15. Volgens de gangbare opvatting is het voorste deel van het pand het oudst en dateert dit uit de 

16de eeuw, vervolgens zou er in de vroege 17de eeuw een deel achter zijn geplaatst, waarna de 

bebouwing tot aan het bolwerk in het derde kwart van de 18de eeuw zou zijn toegevoegd 

(Mekenkamp 2013, pag. 22). Deze fasering in drie delen is inderdaad duidelijk af te lezen aan 

bouwnaden in de buitengevels. De kademuren lijken te corresponderen met de plaats van 

verdwenen (buiten)gevels. Ook de verschillende afmetingen van de plavuizen in het voorste en 

achterste gedeelte lijken op bouwfaseringen te wijzen.  

 

Een datering in de 18de eeuw voor het achterste deel lijkt evenwel rijkelijk laat en moet op grond 

van de vondsten zelfs uitgesloten worden. Ook de aanwezigheid van sleutelstukken in de eerste 

balklaag van dit deel en de rest van de gehele kerkzaal wijst richting een hogere leeftijd – 

sleutelstukken werden in de 18de eeuw nog maar zeer zelden toegepast. Opmerkelijk is dat op de 

gedetailleerde kaart van Pieter Bast uit 1598 (zie prent) al het gehele pand in zijn huidige 

omvang staat afgebeeld. Hoewel er onmiskenbaar forse verbouwingen hebben plaatsgevonden, 

is het dus niet uitgesloten dat het hele bouwwerk in grondslag uit de 16de eeuw stamt. Meer 

onderzoek daarnaar is nodig. 
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16. Mekenkamp wijst het woonhuis aan als de oudste 16de-eeuwse fase. Gezien de vermelding in 

1648 van de bouw van een nieuw woonhuis tegen de zuidgevel, zijn hierover echter twijfels 

gerezen. Toch moet het voorste deel inderdaad het oudst zijn; het achterste deel – de kerkzaal -  

is er namelijk ‘koud’ tegenaan gezet. Ook het gebruik van deels eiken balken met geritste 

telmerken in de eerste balklaag wijst op een hoge, vermoedelijk 16de-eeuwse leeftijd. Halverweg 

de 17de eeuw kwam eikenhout als bouwhout in dit deel van Friesland nog nauwelijks voor. Wel 

was het voorhuis – en trouwens het hele pand – ooit lager en blijkens vlechtingen in het 

metselwerk voorzien van later weer verwijderde tuitgevels. Het jaartal 1648 zou dus op een 

verbouwing kunnen wijzen.  
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17. Het verhaal gaat dat zich aansluitend op de achtergevel nog een kelder in het bolwerk bevindt. 

De zuidelijke uitbouw die toegang zou hebben gegeven tot die kelder werd in 1850 gesloopt. De 

ruimte zelf zou in 1889 zijn dichtgezet, waarna pas de huidige achtergevel zou zijn ontstaan.  

Hoewel het metselwerk bovenin de achtergevel inderdaad afwijkt van de aansluitende 

noordgevel, en de hoewel de gevel beneden de indruk wekt óp de plavuizen vloer ze zijn 

geplaatst (maar dit kan gezichtsbedrog zijn), zijn er geen sporen gevonden van zo’n dichtzetting. 

Het metselwerk ter plekke lijkt minimaal 17de-eeuws.   
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18. De kerkruimte werd in de tweede helft van de 18de eeuw sterk verbouwd. Waarschijnlijk was dat 

nodig omdat de hier gevestigde Doopsgezinde gemeente in 1762 fuseerde met twee andere 

groepen. Mogelijk was voordien alleen de verdieping als kerk in gebruik – het is immers moeilijk 

je een kerkgebouw voor te stellen waar ook nog een gracht door loopt. In elk geval werd 

waarschijnlijk pas in 1771 – 1773 de verdiepingsvloer met enkelvoudige balkenlaag grotendeels 

verwijderd, zodat er een grote, hoge ruimte ontstond. Alleen het deel van de verdieping dat 

nodig was voor de gallerij bleef gehandhaafd, ondersteund door deels halfrond lopende 

raveelbalken en een viertal pilaren. De ouderdom van deze balkenlaag, blijkt onder meer uit de 

17de-eeuwse sleutelstukken. De nieuwe opzet was overigens iets anders dan tegenwoordig: een 

poer die midden in de ruimte onder de vloer vandaan kwam, toont aan dat hier een hoge zuil 

heeft gestaan; de ‘moet’ in de zolderbalk is nog zichtbaar. Het is onduidelijk wanneer en waarom 

deze pijler is verdwenen.  

 

 

 

 

 

19. In het deel ten 

noordwesten van de gracht 

bevindt zich in de bodem een 

rechthoekig gemetseld volume 

waarop enkele vrijwel vergane 

planken liggen. Het kan een put, 

bassin, keldertrap of iets anders 

zijn. Archeologisch onderzoek 

hiernaar is gewenst. 
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Waardestelling  

De vondsten hebben zonder meer een hoge monumentwaarde. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt zijn 

ze van betekenis omdat ze het verloop en de functie van een bijna vergeten achtergrachtje in Franeker 

aan het licht hebben gebracht. Bouwhistorisch gezien verduidelijken ze de bouwgeschiedenis van het 

pand en vormen zij het bewijs dat het achterste gedeelte ouder moet zijn dan werd aangenomen. Ze 

voegen een belangrijk hoofdstuk toe aan de gebruikshistorie van het pand vóórdat dit een kerk werd en 

illustreren het grote belang dat bier ooit had als volksdrank nummer één. Plavuizenvloeren zijn op 

zichzelf niet heel zeldzaam, maar de combinatie met de gracht maakt het geheel wel uniek. Hoewel de 

vloer niet zeer gaaf is, valt het vroegere aanzien nog goed te herleiden. Hetzelfde geldt voor de restanten 

van de kademuren. 
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