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1. INLEIDING

Naar aanleiding van een geplande verbouwing van de kap en aanpassingen in de beide kopse topgevels 
van Oude Boteringestraat 52 heeft de Rijksuniversiteit Groningen, als eigenaar van het gebouw, ons 
opdracht gegeven om een documentatie van de kap te maken. Ook werd gevraagd enige documentatie 
van de kopse gevels te maken alsmede een waardestelling van deze elementen te geven. Er  bestaan 
plannen om de vlieringvloer (deels) te verwijderen en enige van de thans dichtgezette vensters in de 
kopse gevels te openen en in de oorspronkelijke staat te herstellen. Gezien de plannen hebben deze 
elementen extra aandacht bij het onderzoek gekregen.

Het pand heeft al jaren lang onze belangstelling door de aanwezigheid van de belangwekkende 
nissengevels en was in het verleden al gedeeltelijk opgemeten. Aan het eind van de jaren 80 en het 
begin van de jaren 90 van de 20ste eeuw zijn er door mij waarnemingen verricht en schetsopmetingen 
gemaakt. Ook hebben de toenmalige studenten kunst- en architectuurgeschiedenis A. Tijhuis en M. de 
Groot onder mijn begeleiding een deel van de kap en een deel van de noordgevel opgemeten. Deze 
deeltekeningen en diverse schetsen zijn in onderhavig rapport verder aangevuld en uitgewerkt.
In 2001 heeft T. Tel, bouwhistoricus van de gemeente Groningen, een bouwhistorische verkenning 
van het pand geschreven1. In 2002 zijn er opnieuw bouwhistorische onderzoekingen in het pand 
door ons verricht samen met T. Tel. In dat zelfde jaar heeft dendrochronoloog E. Pressler een 
dendrochronologisch onderzoek gedaan en diverse onderdelen in de kap gedateerd2.

Bij deze danken wij R. Bosscher van het Facilitair Bedrijf van de Rijksuniversiteit Groningen voor de 
prettige samenwerking.

1  T. Tel, Bouwhistorische verkenning Oude Boteringestraat 52, Groningen, 2001
2  E. Pressler dendrochronologisch onderzoek Oude Boteringestraat 52, 6-10-2002
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2. SITUERING EN STRUCTUUR

Het huis staat aan de westzijde van de Oude Boteringestraat die een van de belangrijkste historische 
straten van de stad is en van oudsher een hoofdas heeft gevormd.
Het dwars geplaatste huis (ca. 9,8 x 14,9 m.) heeft een kelder die half boven het maaiveld uitsteekt, met 
daarboven twee bouwlagen en een steile kap met zadeldak tussen topgevels. De nok van het dak loopt 
evenwijdig met de straat. Achter dit hoofdhuis ligt een tweelaagse achterbeuk die bijna even breed is 
(ca. 14 meter) en ca. 6 meter diep is en een plat dak heeft. Samen met die achterbeuk heeft het huis een 
ongeveer vierkante plattegrond.
Een steegje ten noorden van de noordelijke buurman geeft toegang tot het terrein achter Oude 
Boteringestraat 52.

Oude Boteringestraat 52 op de kaart van Haubois, ca. 1643 Oude Boteringestraat 52 op de kadasterkaart uit ca. 1830.

Oude Boteringestraat 52 
Bron: Google maps.
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3. BESCHRIJVING

3.1.Nissengevels

De beide kopse gevels zijn thans ingebouwd door de buurpanden, maar hebben oorspronkelijk vrij 
gestaan. De driehoekige toppen van de gevels steken boven de buurpanden uit. Hierin kunnen rijen 
rondboognissen worden waargenomen. Ze zijn echter lastig toegankelijk. 
Het oorspronkelijke muurwerk bestaat uit grote stenen (10 lagen 97-103cm3) die in een kettingverband 
gemetseld zijn. 
De gevels worden bekroond door schoorstenen van machinale steen die mogelijk in de vroege 20ste 
eeuw vernieuwd zijn. Aan de binnenkant van beide gevels is op ca. 1,3 meter boven de huidige 
zoldervloer  een terugliggende metsellaag te zien die een oud vloerniveau aangeeft. 

3.1.1. Noordgevel

In de noordelijke kopse gevel van Oude Boteringestraat 52 zijn er sporen van zeven rondboognissen 
van een halve steen diep. Daarboven, ter plekke van het huidige zolderniveau, zijn de sporen van een 
tweede serie nissen te zien. Bij de onderste nissenrij zitten telkens anderhalfsteens brede muurdammen 
tussen de nissen. Ook valt op dat de voorste twee nissen met een breedte van ca. 65 cm. duidelijk 
smaller zijn dan de andere nissen, die in breedte varieren van 92-88 cm. Ook de hoogte van de voorste 
twee nissen wijkt af. In vergelijking met de andere nissen is de voorste nis ca. 35 cm. en de tweede nis 
20 cm. lager. Zo klimmen de nissen iets op tot de derde nis. Ook de meest oostelijke nis is ca. 8 cm. 
lager en, met een breedte van ca. 78 cm., iets smaller dan de andere nissen. 

3   Steenmaat ca. 30,5/30,5/30,5/30,5/31/31/31,5/32 x 14,5/14,8/15/15,3/15,5 x 8/8,3/8,3/8,3/8,6/8,6/9,2/9,5cm.

Overzicht noordgevel Oude Boteringestraat 52
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De muurdam aan het westelijke uiteinde van de gevel is breder dan de muurdammen tussen de nissen. 
Deze westelijke muurdam steekt wat betreft het bovenste gedeelte iets naar voren uit. Dat de muur hier 
iets naar voren is gekomen is mogelijk het gevolg van een brand die in dit gedeelte van het huis heeft 
plaatsgevonden en van latere zettingen. Het bovenste deel van deze muurdam is in geeltjes vernieuwd.
Wat betreft de bovenste rij zijn er nog sporen van zes nissen aanwezig. Op twee na zijn deze nissen 
dichtgezet.  Mogelijk zijn er oorspronkelijk zeven nissen geweest. 
Opvallend is dat onder- en bovennissen ten opzichte van elkaar verspringen en dat de bovenste nissen 
steensdikke muurdammen hebben. De bovenkanten van de nissen zijn niet meer behouden gebleven, 
maar in de zuidgevel zijn bij de bovenste serie aanzetten van rondbogen behouden. We kunnen ervan 
uitgaan dat ook de bovenste nissen in de noordgevel oorspronkelijk van rondbogen voorzien waren. 
De bovenste rij nissen is minder hoog dan de onderste rij nissen, respectievelijk ca. 2 en 3,5 meter. 
Tussen de bovenkant van de boog van de onderste rij nissen en de onderkant van de bovenste rij nissen 
zitten twee-en-een-halve tot drie metsellagen. Ter hoogte van de onderkant van de bovenste nissenrij 
bevindt zich aan de binnenkant van de gevel een terugliggende metsellaag die een vloerniveau aangeeft. 

Bouwsporen noordgeveloostzijde (straatkant)
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Het onderste deel van de gevel is verder ongeleed. Op de noordwesthoek is een soort hoekketting 
gevonden van Oberkirchener zandstenen4 die afgewisseld worden met bakstenen. Deze ketting strekte 
zich ter hoogte van de begane grond over ca. 2 meter hoogte uit. Deze hoekketting is secundair 
aangebracht, maar moet wel dateren voor de bouw van de achtervleugel van Oude Boteringestraat 52 en 
de bouw van het noordelijke buurhuis. 

In deze gevel zitten twee vensters op zolderniveau en twee dichtgezette vensters op vlieringniveau.
In deze gevel bevinden zich op het huidige zolderniveau in de nissen van de bovenste serie nissen twee 
kloostervensters waarvan de onderkant door de rondbogen van de onderste serie nissen heenbreekt. Het 
noordelijke kloostervenster heeft een zandstenen boven- tussen- en onderdorpel.  Dit venster zit in een 
oorspronkelijke halfsteen diepe nis waarbij men de bovenkant van de nis door een halfsteens keperboog 
heeft overdekt. Dergelijke kloostervensters hadden oorspronkelijk onder een luik in een steensponning 
en boven glas in een steensponning. In de onderdorpel kan de steensponning nog gezien worden. In het 
onderste gedeelte van het venster is een mogelijk 19de-eeuws naaldhouten kozijntje geplaatst waarin 
een uitneembaar 20ste-eeuws luik zit. Dit kozijntje is voorzien van toognagels.
In het bovenste deel van het bovenlicht is een naaldhouten tweedelig raampje geplaatst dat ook 
houten nagels heeft en vermoedelijk ook 19de-eeuws gedateerd kan worden. Tussen dit raampje en de 
tussendorpel is het oorspronkelijke bovenlicht halfsteens dichtgezet. De halfsteensvulling is blijkens 
de specie- en kalkresten op de stenen met hergebruikte formaat stenen gemaakt (vijf lagen 25cm; 
19/20x4cm.). Deze vulling is mogelijk opnieuw gemetseld bij de restauratie in de jaren 70 van de 20ste 
eeuw.
Het oostelijke venster is vergelijkbaar opgezet. In het onderlicht zit ook een secundair naaldhouten 
kozijntje met toognagels. In dit kozijn zit een naaldhouten luik dat 18de- of 19de-eeuws kan zijn. 
Het heeft oude hengen die in duimen hangen. Op het luik ziet men de ook de aftekening van oude 
hengen (mogelijk is een plank van het luik ooit een stuk verplaatst). Ook dit venster heeft bovenin het 
oorspronkelijke bovenlicht een tweedelig naaldhouten raampje dat mogelijk 19de-eeuws is. Onder dit 
raampje zit een halfsteensvulling die bij de restauratie vernieuwd is. De zandstenen boven- tussen en 
onderdorpel zijn bewaard gebleven. Aan de buitenkant zit voor de zandstenen bovendorpel nog een 
latere naaldhouten latei die de vensternis overspant.
De kloostervensters zijn lastig dateerbaar omdat ze tot ver in de 17de eeuw voorkomen. Ze kunnen 
mogelijk in de 16de eeuw of de tweede helft van de 15de eeuw gedateerd worden. Het is denkbaar dat 
ze gelijktijdig zijn met de bouw van de hoofdgebinten omstreeks 1450.

4  Met dank aan H.W. Janse die deze stenen determineerde als Oberkirchener zandsteen.

Sporen van de 
onderste rij nissen 
in de noordgevel.
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Noordgevel oostelijk zoldervenster vanaf de buitenkant. Noordgevel westelijk zoldervenster vanaf de buitenkant.

Noordgevel westelijk zoldervenster vanaf de binnenkant. Links van het venster is 
de terugliggende metsellaag te zien die een oud vloerniveau aangeeft.

Noordgevel oostelijk zoldervenster vanaf 
de binnenkant.
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Boven de zoldervensters bevinden zich twee  iets meer naar het midden verschoven dichtgezette 
vensters. Het westelijk venster heeft een zandstenen bovendorpel en een bakstenen rollaag als 
onderdorpel. Bij het oostelijke venster ontbreekt aan de buitenkant een bovendorpel. Deze vensters 
zullen vermoedelijk luikvensters geweest zijn. De dichtzetting van deze vensters is halfsteens en 
mogelijk 18de-eeuws. Tien lagen meten 72,5cm (steenmaat 27,5x6-6,7cm). De steenmaat sluit zelfs een 
17de-eeuwse datering niet uit.
In het midden zit een dichtgezette staande rechthoekige opening waarin een steen op zijn plat zit. 
Kennelijk had men het venster dichtgezet, maar aanvankelijk een rechthoekige ventilatieopening open 
gelaten. Deze opening is later dichtgezet door de baksteen op zijn plat.
Het oostelijk venster is overigens van buiten grotendeels aan het zicht onttrokken door een schoorsteen 
die ervoor staat.

Noordgevel westelijke vlieringvenster vanaf de buitenkant en de binnenkant.

Noordgevel, beide 
vlieringvensters 
vanaf de 
binnenkant.
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3.1.2. Zuidgevel

In de zuidelijke kopse gevel van Oude Boteringestraat 52 zijn zes rondboognissen aanwezig met 
anderhalfsteens muurdammen ertussen. Daarboven zit, ter plekke van het huidige zolderniveau, nog 
een tweede rij dichtgezettte nissen. De bouwsporen doen vermoeden dat er in de bovenste rij zeven 
nissen geweest zijn. De nissen hebben steensdikke muurdammen en hebben deels aanzetten van 
rondbogen behouden. Deze tweede rij nissen is minder hoog dan de onderste rij nissen. Opvallend is dat 
de bovenste rij nissen verspringt ten opzichte van de rij daaronder. Tussen de bovenkant van de boog 
van de onderste rij nissen en de onderkant van de bovenste rij nissen zitten twee-en-een-half tot drie 
metsellagen. De bovenste rij nissen is mogelijk min of meer symmetrisch met een nis in het midden en 
aan weerszijden drie nissen. Ter hoogte van de onderkant van de bovenste nissenrij bevindt zich aan de 
binnenkant van de gevel een terugliggende metsellaag die een vloerniveau aangeeft. 

Zuidgevel, overzicht.
foto; T.Tel.
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Ook de zuidgevel heeft, net als de noordgevel, twee zoldervensters en twee dichtgezette vlieringvensters.
De zoldervensters zijn hier echter niet als kloostervensters, maar als luikvensters uitgevoerd geweest. 
De zandstenen onder- en bovendorpels zijn nog aanwezig. In het oostelijke venster zit een mogelijk 
19de-eeuws naaldhouten kozijn met nagels met daarin een draaibaar kruisroedenraam. Dit kozijn is 
iets zwaarder dan de andere kozijnen van de zoldervensters. Het kozijn heeft aan de binnenkant een 
kraalprofiel op de stijlen en de bovendorpel.
Daarboven bevindt zich een vermoedelijk 19de-eeuwse halfsteensvulling. Het niveau waar de zandstenen 
onderdorpel oorspronkelijk gezeten zal hebben is van de buitenkant niet toegankelijk omdat dit gedeelte 
door de dwarse voorbouw van de zuidelijke buurman is ingebouwd, zodat niet duidelijk is of deze dorpel 
nog aanwezig is.

In het westelijk venster zit een mogelijk 19de-eeuws naaldhouten kozijn met houten nagels waarin 
een 20ste-eeuws uitneembaar luik is geplaatst. In het kozijn zijn duimen aanwezig die bewijzen dat 
er vroeger een draaibaar luik heeft gezeten. De vlieringvensters zijn dichtgezette luikvensters met 
zandstenen bovendorpels. Het oostelijke venster heeft een rode zandstenen onderdorpel die mogelijk 
hergebruikt is; het westelijk venster heeft een bakstenen rollaag als onderdorpel. Beide vensters hebben 
een halfsteensvulling van tien lagen 72,5cm (steenmaat 27,5x6-6,7cm) die mogelijk uit de 18de eeuw kan 
dateren. De halfsteensvulling spaart een staand rechthoekig ventilatiegat uit dat later weer dichtgezet is.
Deze vensters kunnen in aanleg uit de tweede helft van de 15de of de 16de eeuw dateren. 

Bouwsporen zuidgevel

oostzijde (straatkant)
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 Zuidgevel westelijk zoldervenster vanaf de buitenkant.
Boven; detail.

Zuidgevel westelijk zoldervenster vanaf de binnenkant.Overzicht bouwsporen zuidgevel binnenzijde. 
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Zuidgevel, vlieringvenster westkant,
buitenzijde.

Zuidgevel, vlieringvenster westkant,
binnenzijde.

Zuidgevel, vlieringvenster oostkant,
buitenzijde. De onderdorpel is van rode 
zandsteen.

Zuidgevel, zoldervenster, oostkant, buitenzijde Zuidgevel, zoldervenster, oostkant, binnenzijde
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3.2. Kapconstructie

De kap bestaat uit een eiken sporenkap met vier dekbalkgebinten. Tussen de vier dekbalkgebinten zijn 
latere tussengebinten aanwezig. 
De kap is opgezet zonder borstweringen (ofwel met hele lage borstweringen) waarbij de sporen op 
muurplaten staan. De muurplaten liggen op een zeer laag muurtje dat slechts één metsellaag boven de 
vloer uitsteekt.
De kap heeft in de tijd waarin de voorgevel is ontstaan aan de oostzijde (de straatzijde) een borstwering 
gekregen van 75 cm. hoog. Hierop zijn kleine oplangen aangebracht die tegen de sporen aanlopen. Op 
deze wijze heeft het dak een kleine knik in het oostelijk dakvlak.
Aan de westzijde heeft het noordelijk deel geen borstwering. Het zuidelijk gedeelte heeft een secundaire 
borstwering doordat het buitenste deel van het zuidelijk gedeelte van de dikke westmuur weggesloopt is. 
Daardoor heeft men op het binnenste deel een borstwering moeten bouwen.
Op de sporen zijn in de 20ste eeuw gordingen aangebracht waarop verticaal dakbeschot aanwezig is. Thans 
heeft de kap een bedekking van rode Oud-Hollandse pannen.

Zuidgevel, beide 
vlieringvensters aan 
de binnenzijde

Zolder overzicht 
naar het noorden.
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Zolder overzicht 
naar het zuiden. 
Vooraan ligt de 
schuine lengtebalk 
waaraan de 
dwarsbalken zijn 
opgehangen met 
de smeedijzeren 
bouten.

De oostelijke zijde van de zolder met de 
lengtebalk voor de gevel langs. De stijlen van 
de tussengebinten staan op deze balk, die van 
de hoofdgebinten staan er achter.

Het noordelijk deel van de oostelijke zijde 
van de kap.
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3.2.1 Vier hoofdgebinten

De vier hoofdgebinten zijn eiken dekbalkgebinten met gekraste telmerken van 1 tot en met 4. De 
gebinten zijn genummerd van zuid naar noord waarbij de telmerken aan de linkerkant (westkant) 
gebroken zijn om zodoende een onderscheid te maken tussen links en rechts. Bij de gebroken kant 
is telkens een van de tekens gebroken en zijn de anderen recht. Volgens de uitkomsten van het 
dendrochronologisch onderzoek dateren deze gebinten in de hoofdopzet uit 1451 of kort erna. 
De hoofdgebinten hebben kromstijlen (12 x 22 - 17 x 23cm). Ze hebben korbelen die onder en boven 
gepend zijn. De veelal iets naar binnen gekromde windschoren zijn onder tegen de stijlen gespijkerd en 
boven in de gebintplaat gepend. De pengaten hiervoor zijn zodanig gemaakt dat de pengaten iets groter 
waren dan de pennen, zodat de windschoren bij het richten in de gaten gemanouvreerd konden worden.
Op de dekbalken (18 x 18 - 20 x 22 cm) liggen de gebintplaten die de sporen ondersteunen.
Het eerste en het tweede gebint hebben aan de westzijde secundaire eiken sloffen tussen de stijlen 
en de balken. De stijlen en de korbelen van deze gebinten zijn vernieuwd evenals die van het derde 
gebint5. Op die onderdelen ontbreken de telmerken en deze korbelen zijn niet in de stijlen gepend 
maar met grote smeedijzeren spijkers en bouten vastgezet. Aan de achterkant van de stijlen zijn de 
doorstekende bouten met smeedijzeren wiggen vastgezet. De korbeel en de stijl van het tweede gebint 
hebben blijkens dendrochronologisch onderzoek een kapdatum van respectievelijk 1597+-6 en 1600. 
Vermoedelijk dateren alle westelijke stijlen en korbelen van de eerste drie gebinten uit deze periode. 
Blijkbaar heeft men toen de gebinten wat uitgelijnd hetgeen samen gehangen kan hebben met de aanleg 
van de vlieringvloer. 

5  Ook het oostelijke korbeel van het derde gebint is vermoedelijk vervangen, daar hier geen telmerk op 
aanwezig is. Volgens het dendrochronologisch onderzoek is de kapdatum van dit onderdeel 1574.

Het noordelijk deel van de 
westelijke zijde van de kap staat 
op een zware muur zonder 
borstwering. Links begint de latere 
borstwering.

Het middelste deel van de 
westzijde van de kap. De stijlen 
van de hoofdgebint 2 en 3 zijn 
omstreeks 1600 vernieuwd.
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Het zuidelijk deel van de westelijke zijde van de kap waar een doorbraak gepland is. Het stijltje van 
het tussengebintje is een vermaakte oude spoor met een driehoekige keep uit de oudste fase. Ook de 
meest linkse spoor is een oude spoor met driehoekige keep. De spoor tegen het gebint is ook zo’n 
oude spoor. Hiervan is het onderste gedeelte verdwenen.

Hoofdgebint 4 westzijde met gebroken merk. De korbelen 
zijn naar binnen gebogen.

Hoofdgebint 4 oostzijde met telmerk 4.
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3.2.2 Tussengebinten

De tussengebinten bestaan uit hergebruikte eiken 
stijlen die dekbalken ondersteunen. Deze gebinten 
zijn voorzien van (veelal hergebruikte) eiken 
korbelen, maar hebben geen windschoren. Voor 
windschoren was immers onvoldoende plaats. De 
korbelen zijn niet in de stijlen gepend, maar zijn 
aan de onderkant tegen de stijlen gespijkerd met 
smeedijzeren spijkers.
Drie tussengebinten hebben naaldhouten dekbalken 
(24  x 17 cm). De meest noordelijke heeft een 
eiken dekbalk. Aan de westzijde staan de tussengebinten op eiken sloffen.  Aan de oostzijde staan de 
tussengebinten op een lengtebalk die over de dwarsbalken is heen gelegd.

De tussengebinten zijn dendrochronologisch niet onderzocht, dit had immers niet zoveel zin omdat het 
om hergebruikt hout gaat. Vermoedelijk zijn ze gelijk met het vernieuwen van enkele westelijke stijlen 
en korbelen van de hoofdgebinten op de huidige plek geplaatst. Ze kunnen dan in 1600 of kort daarna 
hier zijn geplaatst en hangen samen met de aanleg van de vlieringvloer. 
De tussengebinten zijn deels van hergebruikt hout van oudere kapgebinten gemaakt, die mogelijk uit 
de 16de eeuw dateren. Na analyse van de aangetroffen telmerken op het hergebruikte hout, namelijk 
gezaagde merken en gegutste merken die bij de primaire fase horen, kan worden vastgesteld dat deze 
passen bij een datering in die periode.

Hoofdgebint 1 oostzijde naar het noorden gezien. Detail lengtebalk waarop de stijl van het tussengebint staat. 
Naast de stijl een bout met smeedijzeren wig waaraan de 
dwarsbalk is opgehangen (onder detail).
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Beschrijving per tussengebint

Het meest zuidelijke tussengebint wijkt nogal af van de andere tussengebinten omdat deze licht is 
uitgevoerd met een dunne eiken dekbalk (het formaat van een spoor).  Aan de westkant wordt deze 
dekbalk gesteund door een hergebruikte spoor (afkomstig uit de fase rond 1300) en aan de oostkant 
door een stijltje van het formaat van een dikke spoor. In dit stijltje zitten twee niet doorgeboorde gaten. 
Bij de hergebruikte spoor uit fase rond 1300 is nog een driehoekige keep aanwezig. Dit gebintje heeft 
geen korbelen.

Het tweede tussengebint heeft in de oostelijke stijl een loos pengat en een gezaagd merk drie. Dit is een 
hergebruikte kapstijl. Dit gebint heeft een naaldhouten dekbalk.

Het derde tussengebint heeft in de oostelijke stijl een loos pengat voor een korbeel en telmerk 4 
bestaande uit vier gegutste rondjes. Deze hebben niets te maken met de huidige situatie. Aan de 
westkant heeft dit gebint een eiken korbeel met doormidden gezaagd pengat met drie toognagelgaten. 
Mogelijk is deze korbeel uit een door midden gezaagde dekbalk gemaakt. Dit gebint heeft een 
naaldhouten dekbalk.

Het vierde tussengebint heeft aan de oostzijde een eiken korbeel van hergebruikt hout. Hierin is 
een doormidden gezaagd pengat aanwezig met twee toognagelgaten. Deze korbeel is mogelijk een 
vermaakte dekbalk. Uit de onderkant van de naaldhouten dekbalk steekt bij de oostelijke korbeel het 
uiteinde van een toognagel. De verklaring hiervan is onduidelijk. De oostelijke stijl heeft een loos 
pengat en op de stijl staat een gezaagd telmerk 1. Dit gebint heeft een naaldhouten dekbalk.

Het meest noordelijke vijfde tussengebint heeft aan de westzijde brandsporen.
De oostelijke stijl van dit gebint heeft kepen aan de noordzijde en is een hergebruikte vloerbalk. Dit 
gebint heeft een eiken dekbalk.

Derde tussengebint westzijde met korbeel met door midden 
gezaagd pengat.

Derde tussengebint oostzijde stijl met loos pengat en met 
gegutst telmerk 4.
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3.2.3. Sporen

De kap  heeft zeventien sporenparen bestaande uit eiken sporenparen met twee haanhouten. Het 
onderste haanhout bevindt zich op ca. 1,9 meter boven de dekbalken en het bovenste haanhout vlak 
onder de nok. Het valt op dat de doorsneden van de sporen nogal varieren. Er zijn min of meer 
vierkante sporen en rechthoekige doorsneden in verschillende zwaartes. (10 x 11 cm; 13,5 x 9 cm; 10 x 
14c m; 13 x 6 cm; 17 x 7,5 cm;17 x 9 cm; 18 x 10 cm).
De haanhouten hebben meestal zwaluwstaartvormige liplassen. Deze zijn met een houten toognagel 
en enige smeedijzeren spijkers aan de sporen bevestigd. In de nok zijn de sporen halfhouts met elkaar 
verbonden en eveneens met een houten toognagel en smeedijzeren spijkers vastgezet. 
Op sommige sporen konden telmerken waargenomen worden. Op het vijfde sporenpaar (geteld 
vanaf het zuiden) staat het gesneden merk XII dat aan de westzijde gebroken is (een van de tekens 
is gebroken). Ook bij enkele andere sporen kon gezien worden dat de telmerken aan de westzijde 
gebroken zijn. Voor zover waarneembaar lijken de sporenparen niet in een volgorde te staan. Deze 
nummering hoort bij de fase van omstreeks 1450 toen de hoofdgebinten gemaakt werden en die ook 
gebroken merken hebben.

Resten sporen uit de oudste fase

Bij nadere inspectie blijkt dat er ook sporen te zijn die zijn voorzien van kepen welke niet bij de huidige 
situatie passen. Deze sporen zijn afkomstig uit een oudere situatie. Een aantal hiervan zijn bemonsterd 
en dendrochronologisch onderzocht. Ze bleken zeer weinig jaarringen te hebben hetgeen ongunstig is 
voor het dendrochronologisch onderzoek. Toch konden de sporen omstreeks 1300 gedateerd worden. 

Vierde tussengebint oostzijde korbeel met door 
middengezaagd pengat.

Vijfde tussengebint oostzijde: de stijl is een hergebruikte balk 
met kepen voor ribben.
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Deze sporen hebben driehoekige kepen  met daarnaast toognagelgaten. Deze verbinding diende om 
de oorspronkelijke haanhouten te verbinden met de kapsporen. De haanhouten hadden een versmald 
uiteinde (liplas) dat over de sporen was gekeept. Dit gedeelte werd dan met de toognagel vastgezet. 
Door de driehoekige keep kon het haanhout ook op de spoor zelf rusten. Ook valt op dat de sporen met 
kepen meestal een rechthoekige doorsnede hebben en een wat zwaardere maat (13,5 x 9,3; 18 x 10; 
15 x 10,5 cm) dan de meeste andere sporen.
Bij drie van deze oude sporen kon vastgesteld worden dat er twee haanhouten geweest waren. Ook 
bevonden zich deze haanhouten op een ander niveau dan de huidige haanhouten. De onderste kepen 
zitten op ca. 1,8 meter boven de huidige vloer en de bovenste op ca. 4 meter boven de vloer. Ook 
valt op dat bij drie van de sporen de bovenkanten met lassen verlengd waren. Het is niet duidelijk of 
de sporen oorspronkelijk korter waren dan de huidige sporen of dat ze vanaf het begin af aan gelast 
waren. Dat laatste is niet uit te sluiten. Ook bij Turftorenstraat 8 uit de late 14de eeuw zijn de sporen 
oorspronkelijk gelast.
Uit deze bouwsporen valt af te leiden dat de kap oorspronkelijk geen gebinten had, maar wel twee 
hanebalken en het is denkbaar dat er ook houten vloeren op de haanhouten hebben gelegen. Het is 
denkbaar dat er in de oorspronkelijke situatie een borstwering is geweest waarop de sporen stonden, 
zodat de onderste haanhouten een hoogte hadden die het mogelijk maakte er onder door te kunnen 
lopen.
Bij enkele van de sporen zijn er ook pengaten gevonden in de zijkanten. Bij het vierde spoor (vanaf het 
zuiden gerekend) aan de oostzijde zit zo’n pengat (ca. 5,5 x1 4 cm en 7 cm diep) met een toognagelgat 
dichtbij de onderste keep. Bij de eerste spoor aan de westkant zit ook een pengat maar dan zonder 
toognagelgat. Het zou kunnen dat in deze pengaten korte regels tussen de sporen geklemd zaten. 
Zeer waarschijnlijk is het doel hiervan om lengteverband in de kap te krijgen. Vermoedelijk gaat het 
om een oude techniek om lengteverband te verkrijgen die zeer zeldzaam is en waarvan niets bekend 
is. In het standaardwerk over oude kappen in Nederland van H. Janse (H. Janse, Houten Kappen in 
Nederland) wordt een dergelijk verband niet genoemd. Het is dus een zeer bijzonder bouwspoor. 
Deze kapsporen uit de oudste fase zijn voor zover mogelijk in kaart gebracht (zie bijlage I Tekeningen). 

De  onderste en de 
bovenste haanhouten 
naar het zuiden 
gezien.
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Er konden twaalf houten kaponderdelen gevonden worden die oorspronkelijk bij de oude kap hebben 
gehoord.
Zes van deze sporen zijn als haanhouten hergebruikt.
Vijf sporen zijn er als spoor hergebruikt.
Bij één van deze sporen is het bovenste gedeelte (boven de gebintplaat) vernieuwd bij de laatste 
restauratie in de jaren 70 van de 20ste eeuw.
Een stuk van een oude spoor is gebruikt als stijltje dat onder de meest zuidelijke  hangbalk is gezet.

Drie oplangen van hergebruikt hout

De oostelijke spoor van het negende sporenpaar (vanaf het zuiden gerekend) loopt niet aan een stuk 
naar beneden door. Het onderste eiken deel is een apart stuk spoor of oplang. Deze oplang heeft een 
sponning aan de noordkant en zeer veel resten van spijkers. Het moet derhalve wel een hergebruikt stuk 
hout zijn.
Ten noorden daarvan zit het tiende spoor. Het onderste deel is een apart stuk spoor of oplang. Deze 
oplang vertoont eigenaardige bouwsporen en heeft kepen en twee pengaten. Het ene pengat heeft een 
toognagelgat het andere pengat is smaller en langer. De functie hiervan is onduidelijk. Ook dit zal een 
hergebruikt stuk hout zijn. 
Ten noorden daarvan bevindt zich weer een oplang (tussen het tiende en elfde sporenpaar) die van 
de muurplaat tot de gebintplaat reikt. Deze oplang heeft kepen en een restant van een pengat met 
toognagelgat. 
De verklaring van de aanwezigheid van deze drie oplangen van hergebruikt hout is niet helemaal 
duidelijk, maar het is denkbaar dat hier ooit een doorbraak in de kap heeft gezeten (mogelijk voor een 
trijshuisje of iets dergelijks) die later door middel van deze oplangen van hergebruikt hout dichtgezet 
moest worden.

Oude spoor met driehoekige keep voor een hanenbalk en 
pengat voor lengteregel. Dit is de vierde (oostelijke) spoor 
vanaf het zuiden.

Oude spoor detail driehoekige keep met daarnaast een 
toognagelgat.
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Vernieuwde sporen

Uiteraard zijn er bij de laatste restauratie in de jaren 70 van de 20ste eeuw diverse sporen en haanhouten 
of gedeelten van de sporen vernieuwd. Ook zijn er zijdelings van de sporen nieuwe gedeelten 
gespijkerd om de sporen te versterken.

Naaldhouten gording

In het westelijke dakvlak is een secundaire naaldhouten gording (9,5x9,5cm) aangebracht (mogelijk 
18de- of 19de-eeuws) net onder de onderste haanhouten. Deze is met smeedijzeren spijkers met ronde vrij 
platte koppen aan de sporen gespijkerd.

Ankers in de noordgevel

In de top van de noordgevel zijn aan de binnenzijde drie ankers te zien die thans niet ergens mee 
verbonden zijn. Deze zullen oorspronkelijk met de sporenkap verbonden zijn geweest om de kap aan de 
gevel te kunnen koppelen. Het middelste anker heeft mogelijk op een horizontale regel gezeten die over 
de bovenste hanebalken van de noordelijke sporenparen lag en daarop vastgespijkerd was dan wel er 
overheen gekeept was. Het uiteinde van deze regel was met het bovengenoemde anker aan de eindgevel 
gekoppeld. Op deze wijze waren er aan het einde van de kap enkele sporenparen aan de topgevel 
gekoppeld. Deze regel is verdwenen (bij de restauratie?) maar het anker suggereert dat er wel zo’n regel 
geweest is.

Oude spoor detail pengat voor lengteregel. Oude spoor met driehoekige keep vlak onder de huidige 
onderste hanenbalk. Aan de buitenkant van de spoor zijn 
kepen voor panlatten te zien.
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De hanenbalk is een 
vermaakte oude 
spoor. Men ziet de 
driehoekige keep. 
Links daarvan drie 
rechte streepjes 
(telmerk 3?)

Ongeveer in het midden van het oostelijk 
dakvlak zitten drie oplangen van hergebruikt 
hout. De betekenis is onduidelijk.

Ankers boven in de 
noordgevel. Aan het 
middelste anker heeft 
een rib gezeten die 
over de hanenbalken 
lag.
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3.2.4 Gordingstutten

Er zijn tien gordingstutten die de gording ondersteunen. De gordingstutten staan op de dekbalken van 
de hoofdgebinten en de tussengebinten. 
Van deze gordingstutten zijn er zeven van hergebruikt oud eikenhout; een gordingstut is van naaldhout 
en twee zijn er bij de restauratie vernieuwd. Bij de gordingstutten van oud eikenhout hebben er vijf 
een serie gaatjes waarin nog houten nagels zitten. De betekenis is onbekend. Overigens heeft ook de 
hanenbalk van het derde sporenpaar (gerekend vanaf het zuiden) zo’n serie gaatjes. Qua afmeting 
(doorsnede ca. 8,5 x 14,5 cm) zouden dit hergebruikte sporen kunnen zijn, maar de betekenis van de 
serie gaatjes is onduidelijk. 

Vanaf het zuiden gerekend zijn de voorste vier gordingstutten van eikenhout en van de bovengenoemde 
nagelgaatjes voorzien. Dit geldt ook voor de zevende gordingstut.
Bij de meest zuidelijke eiken gordingstut staan er in witte verf letters die vermoedelijk initialen 
voorstellen. Het zijn de letters H V W. 
Twee eiken gordingstutten (de vijfde en de zesde vanaf het zuiden gerekend) hebben deze gaatjes 
niet, maar zijn overduidelijk hergebruikte sporen. De vijfde gordingstut heeft een keep waar deze 
oorspronkelijk op een gebintplaat heeft gezeten en bij de zesde ziet men de aftekening van panlatten. 
De achtste gordingstut is van naaldhout (18de of 19de eeuw).
De negende en de tiende gordingstut zijn in de jaren 70 van de 20ste eeuw vernieuwd in eikenhout. 

Gordingstut met 
gaten en resten 
houten nagels.

De zevende gordingstut naar het zuiden gezien. 
Er zitten gaten met nagels in de gordingstut. De 
volgende twee gordingstutten zijn hergebruikte 
sporen.
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3.2.5. Zoldervloer

De zoldervloer  bestaat uit brede naaldhouten vloerdelen (31-34 cm) met losse veer en groef en een 
dikte van 2,5-2,7 cm. Op enkele plekken bevinden zich onder de vloer eiken vloerdelen, mogelijk om 
de vloer te kunnen uitlijnen. De naaldhouten vloerdelen zijn meer dan 6,5 meter lang en er is een naad 
halverwege de lengte van het huis. De vloer heeft een opening ter plekke van de huidige trapopening in 
het westelijk deel van het tweede balkvak (vanaf het zuiden gerekend). Ongeveer in het midden tegen 
de westgevel zijn ook sporen te zien die aangeven dat er wijzigingen zijn aangebracht in de vloer.  Het 
kan niet uitgesloten worden dat de trap ooit daar heeft gezeten.
(Zie voor afbeeldingen zoldervloer pagina 16, 21)

3.2.6. Zoldertrap

De trap naar de zolder is een naaldhouten trap met kwartdraai. De onderste zeven treden  zijn in een 
trappaal gepend en met toognagels vastgezet. De onderste zes treden (ca. 4,3 cm dik) hebben een bol 
geprofileerde wel (het voor de stootborden overstekende deel van de treden). De treden daarboven (4,8 
cm dik) hebben een anders geprofileerde wel, met een bol gedeelte en daaronder een holle profilering. 
Mogelijk bestaat de trap uit twee gedeelten die uit twee verschillende bouwperioden stammen. De trap 
kan uit de 17de of 18de eeuw dateren en zal dan mogelijk eens zijn aangepast.

3.2.7. Zolderbalken

De zolderbalken zijn de eiken balken van ca. 26 x 26 cm die haaks op de straat liggen. Deze balken zijn 
niet zichtbaar vanuit de verdieping omdat er overal verlaagde plafonds zijn. 
De ligging van de balken is echter min of meer te reconstrueren aan de hand van de positie van de 
hoofdgebinten die op de draagbalken staan, alsmede de diverse smeedijzeren bouten waaraan de 
tussenliggende balken hangen en de positie van de spijkers. Bovendien zijn er op enkele plaatsen 
kijkgaten in de zoldervloer gemaakt.
Er kan worden vastgesteld dat er negen balken zijn die op 1,2 tot 1,5 meter hartafstand liggen. 

De zoldertrap.
Verschillende profileringen van de wel.
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Samen hebben de balken tien balkvakken gevormd. Het is opmerkelijk dat in het midden een zware 
balk ontbreekt. Hier is vroeger een vrij zware dragende dwarsmuur geweest.

3.2.8. Lengtebalken over de zoldervloer

Over de vloer ligt een eiken lengtebalk ca. 20 x 20 cm evenwijdig aan de voorgevel vlak voor de 
oostelijke gebintstijlen langs (zie afbeelding pagina 16). Dit onderdeel bestaat uit twee afzonderlijke 
balken die aan elkaar gelast zijn. De tussengebinten staan op deze balk. Bij de tussengebinten zijn er 
smeedijzeren bouten waar ijzeren wigjes doorgestoken zijn. Hieraan zijn dwarsbalken opgehangen. 
Men moet het zich zo voorstellen dat de balken waarop de hoofdstijlen staan op een muurdam 
gerust hebben en dat de balken daartussen aan de bouten hingen. De reden voor de bouw van deze 
constructie zal zeer waarschijnlijk samenhangen met de bouw van brede kruisvensters in de voorgevel. 
Deze vensters bevonden zullen zich tussen de muurdammen hebben bevonden waarop de balken 
van de hoofdgebinten stonden. Door de tussenliggende balken aan bouten te hangen ontlaste men 
de zandstenen middenstijlen van deze vensters. Overigens is de vensterindeling met de bouw van de 
huidige voorgevel weer helemaal veranderd, zodat de huidige vensters niet op de plaats van de vroegere 
brede kruisvensters zitten.
Het is opvallend dat er halverwege de overspanning in de noordelijke helft van de zolder nog een 
tweede eiken balk (26 x 23 cm) evenwijdig aan de voorgevel ligt. Ook in deze balk zitten ijzeren bouten 
met wiggen. Kennelijk was de te overbruggen afstand van de dwarsbalken zodanig dat men meende dat 
ze halverwege nog eens opgehangen dienden te worden om te voorkomen dat ze zouden doorbuigen. 
Het is eigenaardig dat deze balk in de plattegrond enigszins schuin loopt en een kromming aan het 
noordelijk uiteinde heeft. Dit zal bewust zo zijn aangelegd. De verklaring is zeer waarschijnlijk de 
aanwezigheid van een haardpartij in het midden van de noordelijke kopse gevel op verdiepingsniveau. 
Als de balk in het midden van de gevel uitkwam zou deze in het rookkanaal van deze haardpartij 
uitkomen. Dit heeft men vermeden door een kromme balk uit te kiezen en deze schuin te leggen.
 
De balk voor de gevel langs is dendrochronologisch gedateerd met de kapdatum van 1449. Ook de balk 
in het midden van de ruimte heeft als kapdatum 1449. Dit betekent dat deze balken gelijktijdig zijn 
aangelegd met de hoofdgebinten.

3.2.9. Vlieringvloer

De vlieringvloer bestaat uit naaldhouten vloerdelen van 22,5-29,5 cm breed en ruim 2 cm dik. 
Dendrochronoloog E. Pressler heeft in 2002 een monster genomen van deze vloerdelen en 
geconstateerd dat deze vloer van Picea abies (fijnspar) gemaakt is. Dit is vurenhout. Het monster had 
151 ringen. Dit geeft aan dat de vloerdelen uit bomen met dunne jaarringen gemaakt zijn. Helaas kon de 
vloer niet dendrochonologisch gedateerd worden.
Voor zover na te gaan hebben de vloerdelen groeven en een losse veer. Deze vloer moet uit dezelfde 
tijd dateren als de aanleg van de tussengebinten. Vermoedelijk is deze vloer ook gelijktijdig met de 
naaldhouten zoldervloer. 

In het derde vak bevindt zich een luik met oude hengen. De drie vloerdelen waaruit het luik bestaat zijn 
duidelijk anders van karakter dan de vlieringdelen en zijn vermoedelijk jonger.

De vloerdelen zijn steeds ca. 4 meter lang. Er zijn dan drie series vloerdelen die elk drie vakken 
beslaan. Alleen het over het meest noordelijke vak ligt een stuk met korte vloerdelen die alleen dit vak 
beslaan. Dit laatste gedeelte loopt nogal sterk omhoog doordat de meest noordelijke vlieringvloerbalk 
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(een naaldhouten balk) op de gebintplaten ligt. Dit stuk ziet er anders uit en dan de andere vakken en 
lijkt ooit vernieuwd te zijn. Aan de onderkant van deze vloerdelen zit witte verf en daarover kranten 
uit de jaren 60. Bij de restauratie van de jaren 70 van de 20ste eeuw zijn slechts hier en daar enkele 
vloerdelen vernieuwd. Voor het overige is de vloer geheel intact gebleven.

Vlieringvloer met (secundair?) vlieringluik 
met oude hengen.

Vlieringvloer met rechts het meest 
noordelijke vak.

Vlieringvloer vanaf de onderzijde gezien.

Vlieringvloer; de vloerdelen strekken zich telkens over 
drie vakken uit.
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4. BOUWGESCHIEDENIS
 
De bouwgeschiedenis is in dit bouwhistorisch onderzoek naar kap en topgevels vanzelfsprekend 
voornamelijk hierop gericht, maar ook zal de bouwgeschiedenis van het hele huis, voor zover relevant 
voor de kap, beknopt worden aangegeven.

4.1. Omstreeks 1300 bouw dwarshuis met kopse nissengevels

Omstreeks 1300 verrijst hier een dwars geplaatst vrijstaand huis van ca. 14 x 9,8 m. Dit gebouw heeft 
muren van 77 cm dik, lagenmaat ca. 97-103 cm; steenmaat ca. 30,5/30,5/30,5/30,5/31/31/31,5/32 x 
14,5/14,8/15/15,3/15,5 x 8/8,3/8,3/8,3/8,6/8,6/9,2/9,5 cm. Het muurwerk is in kettingverband gemetseld. 
De datering berust op de dendrochronologische datering van enkele in een latere fase hergebruikte 
kapsporen. Het is aannemelijk dat deze sporen onderdeel zijn geweest van dit bakstenen huis.
Vermoedelijk had het huis oorspronkelijk een overwelfde kelder of deels ingegraven onderhuis van ca. 
3 meter hoog. Van deze gewelven zijn bij een verbouwing sporen op de keldermuren aangetroffen. De 
kelder was hoger dan de tegenwoordige kelder, zodat de vloer van de begane grond/piano nobile hoger 
lag dan tegenwoordig. Aan de hand van de positie van enkele kaarsnissen die in de noordelijke kopse 
gevel zijn aangetroffen ten opzichte van enkele terugliggende lagen die vroegere vloerniveaus aangeven 
kon een reconstructie van de oorspronkelijke vloerniveaus gemaakt worden. De vloer van de eerste 
verdieping bevindt zich ongeveer op het huidige niveau, 2,2 meter hoger is een uitsparing die de vloer van 
de tweede verdieping aangeeft en op de zolder is nog een uitsparing in de muur gevonden die aangezien 
wordt voor het oorspronkelijke zolderniveau; dit is ca. 1,3 meter boven het huidige zolderpeil. Daarmee 
zou het huis de volgende indeling van bouwlagen hebben: boven de kelder was de begane grond of piano 
nobile van ruim 4 meter hoog, met daarboven twee vrij lage verdiepingen (De eerste verdieping was 2,2 
meter hoog, de tweede verdieping was ca 2,6 meter hoog). Boven de tweede verdieping zal zich de zolder 
hebben bevonden. Mogelijk had de zolder een borstwering. Het gebouw zou daarmee wat hoger zijn dan 
tegenwoordig. Het huis had een sporenkap met twee hanenbalken; de verbinding spoor hanebalk bestond 
uit een eigenaardige keepverbinding. Bewaard gebleven bouwsporen wijzen er op dat er regels tussen de 
sporen zaten geklemd die het windverband vormden. De dakbedekking zal bestaan hebben uit onder- en 
bovenpannen. 
Het huis had zeer belangwekkende nissenarchitectuur waarvan in de kopse gevels belangrijke gedeelten 
bewaard zijn gebleven.  Het gaat om opvallend brede gevels (ca. 9,8 meter) waarbij de bovenste helft 
van de kopse gevels geleed is door twee rijen rondboognissen boven elkaar waarvan de onderste 
nissen hoger zijn (ca. 3,15m) dan de nissen daarboven (ca. 2m). Opvallend is dat de bovenste rij 
nissen verspringt ten opzichte van de rij daaronder. Tussen beide rijen zitten twee-en-een-halve tot drie 
metsellagen. Voor zover na te gaan is het onderste deel van beide gevels vlak en ongeleed. De nissen 
zijn halfsteens diep en meestal ca. 95 cm breed. De muurdammen tussen de nissen zijn anderhalfsteen 
breed. De bovenste nissenrij is grotendeeels dichtgezet.
Van beide gevels is niet erg duidelijk hoe ze verder vorm gegeven waren en hoe ze oorspronkelijk 
aan de bovenkant afgesloten zijn geweest, doordat de randen en de hogere gedeelten in de loop der 
tijden veranderd en vernieuwd waren. Het is echter denkbaar dat de gevels als schermgevels uitgevoerd 
waren en dat het huis ook van weergangen voorzien was. Aan de andere kant kan ook een trapgevel niet 
uitgesloten worden.
De nissen in de kopse gevels maken duidelijk dat het huis oorspronkelijk vrij heeft gestaan en dat de 
percelen aan weerszijden ook bij het oorspronkelijke perceel hebben gehoord. Het is opvallend dat men 
via een steeg ten noorden van de noordelijke buurman het achterterrein kan bereiken. Mogelijk heeft deze 
steeg de noordelijke grens uitgemaakt. Dankzij deze nissengevels kan een stukje van de ontwikkeling van 
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de bebouwing van dit gebied duidelijk worden.

4.1. 1437 aanpassing kelder

In 1437 (d) of kort er na werden er onderslagbalken met dwarsbalken in de kelder aangebracht. 
Onder de onderslagbalken stonden eiken standvinken. Mogelijk waren er in deze periode twee 
onderslagbalken in de dwars richting. Om deze balklaag te kunnen aanbrengen moet men de bestaande 
gewelven eerst gesloopt hebben. De kelderbalklaag kwam op een lager niveau dan de toppen van de 
gewelven zodat het aanbrengen van de balklaag tot gevolg had dat het vloerniveau van de piano nobile 
lager kwam te liggen dan vóór die tijd.
Vermoedelijk was dit het begin van een grotere verbouwing waarbij alle hoogten veranderd zijn naar 
min of meer het huidige peil.

4.2. 1450 gebintenkap

Kort na 1450 ging men verder met de verbouwing waarbij wat betreft de hoogte indeling de huidige 
begane grond en de huidige verdieping tot stand kwamen. Het huis en de kopse gevels zullen toen 
een stukje verlaagd zijn waarbij de oude sporenkap afgebroken werd en vervangen door een kap met 
4 enkelvoudige kapgebinten en sporen met 2 hanebalken. De oude sporen werden veelal vermaakt tot 
hanebalken. Enkele oude sporen zijn intact gebleven. 
Tevens werd bij deze ombouw een nieuwe symmetrische voorgevel met grote kruiskozijnen gebouwd. 
Hiervoor moesten belangwekkende ontlastingconstructies gemaakt worden; namelijk langsbalken 
over de dwarse vloerbalken heen, waaraan de balken boven de middenstijlen van de vensters door 
middel van ijzeren bouten opgehangen waren; dezen waren gezekerd met ijzeren!! wiggen die op 
houten wiggen geïnspireerd zijn; tevens zal toen de kromme balk boven het midden van het huis in de 
lengterichting van het huis ingebracht zijn, waaraan de balken ook opgehangen zijn; Deze balk moest 
voorkomen dat de dwarsbalken nog verder gingen doorhangen als gevolg van de grote overspanning. 
Deze balk houdt gezien de kromming ervan rekening met de rookkanalen in de dwarse gevel; Dat 
bewijst dat die toen al, zo niet eerder bestonden.
In samenhang met deze verbouwing staat de aanleg van een middenmuur dwars door het huis waarop 
een uiteinde van de zware kromme balk rustte. Vermoedelijk was er een symmetrische gevel en wellicht 
was het huis in tweeën gesplitst. Het is mogelijk dat de stenen vloer op ribben boven de kelder toen 
werd aangelegd. 

4.3. ca. 1600 bouw tussengebinten en vlieringvloer

In 1600 of kort erna werden aan de westkant bij drie zuidelijke hoofdgebinten nieuwe stijlen 
en korbelen aangebracht vermoedelijk met de bedoeling om de gebinten enigszins uit te lijnen. 
Vermoedelijk werden in dezelfde periode tussengebinten zonder windschoren tussen de gebinten 
geplaatst, waardoor het mogelijk was een vloer op de kapgebinten te leggen; dit is de huidige 
vlieringvloer met de vuren delen met dunne jaarringen.

Wellicht is de zoldervloer van brede grenen delen ook uit deze tijd. De trap moet zich, blijkens het 
huidige trapgat en het ontbreken van andere doorbrekingen, toen ook al in de linkse achterhoek van het 
huis hebben bevonden. De huidige trap met kwart draai heeft zware naaldhouten treden met hol-bol 
geprofileerde wellen en kan ook uit deze periode stammen, hoewel een 18de-eeuwse datering voor deze 
trap ook niet uit te sluiten is.
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4.4. 16de- vroege 17de eeuw, bouw diepe achtervleugel  tot standkoming L-vormig huis

Aan de achterzijde werd mogelijk in de 16de of vroege 17de eeuw een onderkelderde achtervleugel 
gebouwd die haaks op het hoofdhuis stond, zodat het gebouw een L-vorm kreeg. In de kelder waren 2 
tongewelven naast elkaar aangebracht. Deze kelder en de noordelijke zijmuur van deze vleugel zijn in 
het huidige pand bewaard gebleven. Op de kaart van Haubois uit 1643 is de achtervleugel aangegeven.

4.5. Eind 18de/vroege 19de eeuw, bouw voorgevel

Omstreeks het eind van de 18de of de vroege 19de eeuw werd de voorgevel volledig gewijzigd en 
kwam de huidige voorgevel tot stand. De indeling op de verdieping werd veranderd. Er kwamen drie 
kamers naast elkaar en de middenmuur werd op verdiepingsniveau gesloopt. In deze periode moet de 
borstwering aan de voorzijde gebouwd zijn met de oplangen die de knik in het onderste deel van het 
oostelijk dakvlak vormen. 
Een traphek op de verdieping kan mogelijk ook uit deze periode dateren.

Op het kadastrale minuutplan van omstreeks 1830 had het huis al de huidige omtrek zodat de 
achterbouw toen al de volledige breedte van het huis in beslag nam.  Kennelijk is de achterbouw 
verbreed tussen 1643 en het maken van het minuutplan. Hoe de achterbouw er toen verder uitzag is 
niet helemaal duidelijk. Door vergroting van de achterbouw kreeg het pand een nagenoeg vierkante 
plattegrond. Op het kadastrale minuutplan is achter het huis nog een bijna vrijstaande achterbouw te 
zien die via een smalle doorloop met het huis verbonden was. Deze achterbouw is op zeker moment 
weer afgebroken maar wanneer is onbekend.

4.6. Eind 19de eeuw achterhuis plat dak bouw hoofdhuis krijgt deels borstwering aan westkant

Eind 19de eeuw werd het achterhuis omgebouwd in de huidige vorm en kreeg een plat dak. In deze 
periode zal men op de verdieping het buitenste deel van het zuidelijk deel van de westgevel weggehakt 
hebben om meer plaats te verkrijgen. Dit had tot gevolg dat men het binnenste deel van deze gevel 
hogerop moest metselen. Het is ook mogelijk dat men het zuidelijk deel van de westgevel niet heeft 
weggehakt, maar geheel heeft gesloopt en opnieuw heeft opgemetseld.

4.7. Vroege 20ste eeuw

In 1915 werd de kamer rechts voor op de begane grond een afwerking in de stijl van de Nieuwe 
Kunst naar het ontwerp van sierkunstenaar Arnold Willem Kort6. De kamer kreeg mahoniehouten 
betimmeringen met daarboven groene gebatikte doeken.

4.8. Vroege jaren 70 van de 20ste eeuw Kapherstel

In de vroege jaren 70 van de 20ste eeuw had een verbouwing van de kap plaats. Men heeft een aantal 
sporen en haanhouten in eiken vernieuwd en hier en daar eiken verstevigingen zijdelings aan de sporen 
bevestigd. Tevens werd de kap uitgelijnd en zijn er gordingen en verticale beschieting aangebracht. Van de 
vlieringzolder werden enige planken vernieuwd. De restauratie had een vrij terughoudend karakter.

6  Rita Overbeek, Nieuwe Kunst in een oude jas, achtergronden bij een bijzonder interieur in het pand 
Oude Boteringestraat 52, Hervonden Stad 1996, p 89-96.
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5. WAARDESTELLING

De kap en de nissengevels in zijn algemeenheid hebben hoge monumentwaarde mede door hun ouderdom 
en de vele bouwfasen die hierin af te lezen zijn en door de relatie tussen kap en topgevels. De zolderruimte 
heeft dan ook hoge waarde doordat hier zeer veel van de bouwgeschiedenis nog zichtbaar en afleesbaar is.

De in aanleg omstreeks 1300 daterende nissengevels hebben een uitzonderlijk hoge monumentwaarde. 
Er zijn in Groningen nog twee andere enigszins vergelijkbare gevels bekend. Elders in Noord-
Nederland zijn zulke gevels bij woonhuizen nog niet eerder aangetroffen zodat de gevel belangrijke 
zeldzaamheidswaarde heeft. De nissengevels hebben ook beslist een architectonische kwaliteit. Tevens 
maken deze gevels duidelijk dat de architectuur van stedelijke huizen aansluit bij de contemporaine 
romanogotische kerkarchitectuur van Groningen en omgeving.
Bovendien zijn de gevels van belang daar ze informatie geven over de stedenbouwkundige 
ontwikkeling; namelijk dat er open grond aan beide zijden van het huis heeft gezeten en dat de 
Boteringestraat kennelijk nog niet volledig bebouwd was. 
De gevels hebben mede grote waarde door de bouwsporen die aan de binnenkant en de buitenkant van de 
gevel bewaard zijn gebleven, zoals de terugliggende laag die een oude verdiepingshoogte aangeeft. Met 
name dit bouwspoor heeft grote waarde omdat hiermee de oude indeling van een dergelijk vroeg huis 
gereconstrueerd kan worden. Dit kan vanuit de zolderruimte bekeken worden.
Ook de sporen van de latere zandstenen kloostervensters en luikvensters hebben hoge monumentwaarde en 
passen vermoedelijk bij een fase in de kapconstructie (1450?). 
De 18de-eeuwse dichtzettingen van de bovenste luikvensters hebben positieve monumentwaarde. 
De vermoedelijk in de 19de eeuw ingebrachte kozijntjes en ramen hebben enige positieve 
monumentwaarde. De baksteenvullingen bij deze ramen zijn 19de-eeuwse vullingen die deels bij de laatste 
restauratie vernieuwd zijn en hebben geringe positieve monumentwaarde.

Hieronder wordt nog meer in detail de waardering van de afzonderlijke onderdelen van de kap behandeld.

De oude kapsporen uit ca. 1300 hebben ook een zeer hoge monumentwaarde en zijn absoluut uniek. Er 
zijn slechts zeer weinig vroege sporenkappen of onderdelen daarvan bewaard in Nederland gebleven. Deze 
soort sporen met driehoekige kepen komt in Nederland alleen in Groningen en onmiddellijke omgeving 
voor. In de stad zijn slechts enkele middeleeuwse huizen bekend (Hinckaertshuis en Hoge der A 6, enkele 
restanten van sporen bij Herestraat 42, enkele als haanhouten hergebruikte sporen van Brugstraat 16) die 
deze zelfde soort sporen hebben. Buiten de stad is mij de pastorie van Midwolda bekend en de kerk van 
Norg in Noord-Drenthe.
Bovendien hebben deze kapsporen bouwsporen van een mogelijk lengte verband. 
Verder hebben deze kapsporen mede zeer hoge monumentwaarde omdat ze hoogstwaarschijnlijk de 
architectonisch zeer bijzondere nissengevel van Oude  Boteringestraat 52 dateren en daarmee ook 
belangrijke indicaties geven voor de datering van de andere nissengevels in Groningen. 
De sporen zijn al wel herplaatst en deels vermaakt in de 15de eeuw, maar de oorspronkelijke vorm is nog 
goed afleidbaar. 
De overige kapsporen horen bij de sporenkap die in 1450 ontstaan is en hebben hoge monumentwaarde.

De vier hoofdgebinten hebben hoge monumentwaarde als vrij goed bewaarde kapgebinten uit ca. 1450. 
Bovendien documenteren ze een belangrijke verbouwing van het pand.
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De lengtebalken waaraan de dwarsbalken zijn opgehangen hebben hoge monumentwaarde door hun 
ouderdom en omdat ze duidelijk maken hoe de vensterverdeling van de voorgevel in 1450 is geweest en 
dat er toen al grote kruisvensters waarbij de balken die boven de middenstijl van de vensters uitkwamen 
opgehangen moesten worden aan de bouten. Het zijn dan ook vrij vroege voorbeelden van dergelijke 
bouten met smeedijzeren wiggen.

De tussengebinten hebben hoge monumentwaarde omdat ze bij de vlieringvloer horen en mede omdat 
er oudere bouwsporen van een andere kap in af te lezen zijn.

De vlieringvloer heeft positieve tot hoge monumentwaarde als naaldhouten vloer van omstreeks 1600 
die goed bewaard is gebleven afgezien van enkele vernieuwde vloerdelen die als bouwsubstantie weinig 
waarde hebben.Ook het meest noordelijke vak is ooit vernieuwd en is minder waardevol.

De zoldervloer heeft positieve tot hoge monumentwaarde als vermoedelijk 17de-eeuwse naaldhouten 
vloer met brede vloerdelen die goed bewaard is gebleven.

De zoldertrap heeft hoge monumentwaarde als 17de- of 18de-eeuwse trap.

De gordingstutten hebben positieve tot hoge monumentwaarde als in de 18de eeuw of 19de eeuw 
geplaatste stutten. Ze hebben mede waarde doordat ze van hergebruikt hout zijn waarop verschillende 
bouwsporen afleesbaar zijn. Vooral de stutten met de eigenaardige gaten met resten van nagels hebben 
belangrijke waarde.

De bij de restauratie in de jaren 70 van de 20ste eeuw vernieuwde en toegevoegde onderdelen; -het gaat 
daarbij vooral om sporen- hebben neutrale monumentwaarde. De vernieuwde sporen en haanhouten 
zijn in die zin van belang dat ze de plek en vermoedelijk ook de hoofdvorm van het voorheen bestaand 
hebbende onderdeel min of meer aangeven.
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6. CONCLUSIE/AANBEVELINGEN

Bij eventuele verdere verbouwingen van het unieke pand Oude Boteringestraat 52 zullen er beslist 
bouwhistorische waarnemingen gedaan dienen te worden.
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