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Dateringsonderzoek aan 
drie Enkhuizer monumenten

Dieuwertje Duijn – Archeologie West-Friesland en Stichting RING

Het uiterlijk van Enkhuizen wordt voor een belangrijk deel bepaald door 
de vele historische panden die de stad rijk is. Met name in de oudste kern 
staan veel eeuwenoude woonhuizen en daarnaast omsluit de Vest een groot 
aantal unieke monumenten, zoals de Westerkerk, Zuiderkerk, Westertoren, 
Drommedaris, waterpoorten en Koepoort. Wat precies de ouderdom van 
een gebouw is, is vaak niet eenvoudig vast te stellen. Achter een woonhuis 
met een 18de-eeuwse gevel kan goed een houtskelet uit de 16de of 17de eeuw 
schuilgaan. Maar ook wanneer een pand een 17de-eeuwse voorgevel heeft, 
hoeft het houtskelet niet uit dezelfde tijd te dateren. Voor het vervangen van 
de voorgevel was het tenslotte niet nodig om het hele gebouw opnieuw op 

te trekken. Nog lastiger wordt het als 
ook versierde (en daarmee dateerbare) 
onderdelen in het pand, bijvoorbeeld 
sleutelstukken en korbelen, in latere 
tijd zijn vervangen. Dit soort latere 
wijzigingen kunnen een misleidend 
beeld geven van de werkelijke ouder-
dom van een gebouw. 
Sinds een aantal decennia is het moge-
lijk om hout, bijvoorbeeld de balken 
in een gebouw, te laten onderzoeken 
op ouderdom. De wetenschap die zich 
hiermee bezighoudt is dendrochro-
nologie. Om het hout in een pand te 
kunnen dateren, worden meestal met 
een holle boor boorkernen uit bij-
voorbeeld een balk gehaald. Wanneer 
(stukken van) balken uit het pand zijn 
verwijderd, kunnen hier simpelweg 
plakken worden afgezaagd. Begin 
2012 zijn drie gebouwen in Enkhuizen 
door middel van dendrochronologisch 
onderzoek gedateerd en hieronder 

De Westertoren gezien richting het noor-

den in 2011. 
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worden de resultaten gepresenteerd. Het dateringsonderzoek is betaald door 
de Vereniging Oud Enkhuizen en Molenaar Vastgoed BV en uitgevoerd door 
Stichting RING in Amersfoort en BAAC bv in Deventer. 

Het dateren van hout
Het dateren gebeurt aan de hand van de jaarringen in het hout. Ieder jaar 
vormt een boom één jaarring aan de buitenzijde van de stam en op deze 
manier wordt de boom steeds dikker. De dikte van de jaarring is afhanke-
lijk van de groeiomstandigheden in dat jaar. Bij gunstige omstandigheden, 
bijvoorbeeld bij voldoende regen en zon, wordt een dikke ring gemaakt 
en groeit de boom dus snel, terwijl zich bij ongunstige omstandigheden 
een dunne ring vormt. Bomen in hetzelfde gebied staan bloot aan dezelfde 
groeiomstandigheden, waardoor zij een vergelijkbaar patroon van dikke en 
dunne jaarringen tonen. De dikte van de jaarringen in het houtmonster kan 
worden opgemeten met speciale apparatuur, zodat een grafiek ontstaat van 
het jaarringpatroon in het hout. Deze grafiek wordt vergeleken met zoge-
naamde jaarringkalenders: een lange grafiek die is samengesteld met een serie 
metingen van hout uit hetzelfde gebied. Van deze kalenders is bekend welke 
ring in welk jaar is gevormd. Als de grafiek van het gemeten stuk hout een 
goede overeenkomst toont met een of meer kalenders, is het hout gedateerd. 
Dit kan een hele nauwkeurige datering opleveren: als de laatst gegroeide ring 
onder de bast aanwezig is in het houtmonster, kan op het jaar nauwkeurig 
worden bepaald wanneer de boom is gekapt. Over het algemeen zijn gekapte 
bomen binnen één of twee jaar verwerkt in een constructie, waardoor deze 
kapdatum een goede indicatie geeft van het bouwjaar van een pand. Behalve 
inzicht geven in de datering van het hout, geeft jaarringonderzoek ook infor-
matie over de herkomst. Zeker voor Enkhuizen is dit interessant, omdat het 
meeste hout dat hier in het verleden werd gebruikt van elders is aangevoerd. 
Eikenhout wordt het meest onderzocht binnen de dendrochronologie, maar 
ook diverse naaldhoutsoorten zijn hier bijvoorbeeld voor geschikt. 

Westerstraat 113
Dit pand met karakteristieke trapgevel, gelegen naast het Weeshuis aan 
de zuidzijde van de Westerstraat, verkeerde vorig jaar nog in slechte staat. 
Inmiddels is de restauratie flink gevorderd en de instabiele gevel hersteld.  
Van het eiken houtskelet van het pand zijn twee balken, drie muurstijlen 
en de raveelbalk onderzocht. De geprofileerde raveelbalk bevond zich niet 
meer op de gebruikelijke plaats (haaks op de balkenlaag op de locatie van de 
haard), maar is op een zeker moment verwijderd en gebruikt om een balk te 
verlengen.
Alle zes houtmonsters konden worden gedateerd. In vijf monsters was de 
laatst gegroeide ring onder de bast aanwezig, waardoor voor deze elementen 
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op het jaar nauwkeurig kan worden gepaald wanneer de boom is gekapt.  
De boom waaruit een van de balken is gehaald, is gekapt in de lente of zomer 
van het jaar 1573. Voor de andere balk kon het kapjaar niet exact worden 
gepaald, maar alleen een schatting worden gegeven: gekapt tussen 1570 en 
1584.1 De drie muurstijlen zijn allemaal gekapt in de zomer, herfst of winter 
van 1579. Twee muurstijlen bleken bovendien uit dezelfde boom afkom-
stig te zijn. De boom waaruit de raveelbalk is gezaagd, is gekapt in de lente 
of zomer van 1580. Op basis van de dateringen van het hout kan worden 
aangenomen dat het huis aan de Westerstraat is gebouwd in of kort na 1580. 
Het onderzochte hout is afkomstig uit hetzelfde gebied, namelijk het zuiden 
van Noorwegen.
Het pand is gebouwd op grond van het Sint Ursulaklooster, een van de drie 
vrouwenkloosters in de buurt van de Westerkerk. Dit klooster is gesticht aan 
het einde van de 14de eeuw en opgeheven in 1572. In dat jaar koos Enkhui-
zen de zijde van de Prins van Oranje en werd het protestantisme de officiële 
hoofdreligie van de stad. De kloosters werden opgeheven en de grond en 
gebouwen kwamen in bezit van de stad. Een deel van het Sint Ursulaklooster 
werd ingericht als weeshuis. Andere delen van het voormalige kloosterter-
rein zijn in de jaren na 1572 in percelen verkocht aan particulieren, die hier 
huizen hebben gebouwd. Westerstraat 113 is dus een van deze panden. 

1 Het is in het geval van eikenhout mogelijk om een schatting te geven van de kapdatum van 
het hout als spinthout aanwezig is in het monster. 

De trapgevel van Westerstraat 113 in april 2012, na de restauratie.
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Westertoren
Volgens de stadskroniek van Gerard Brandt uit 1666 is de Westertoren, de 
houten klokkentoren naast de Westerkerk, gebouwd rond 1519. Over de 
juistheid van deze datering bestonden twijfels: in het verleden is al diverse 
keren gebleken dat Brandt het niet altijd bij het juiste eind heeft. Het dendro-
chronologisch onderzoek had daarom als doel om de door Brandt gegeven 
datering te bevestigen of weerleggen.
De Westertoren is opgebouwd uit drie naast elkaar geplaatste spanten van 
eikenhout die door middel van schoren aan elkaar zijn verbonden.  
Het middelste spant is nog het meest intact; de andere spanten zijn meer 
gevoelig voor vocht en hier zijn daarom in de loop der eeuwen meer onder-
delen van vervangen. Uit de onderzijde van het middelste spant zijn drie 
monsters genomen, die allemaal konden worden gedateerd. Van twee van 
de monsters kon het kapjaar worden bepaald. De ligger onder de onder-
ste middenstijl is gekapt in de zomer, herfst of winter van het jaar 1532. 
In het tweede monster, afkomstig uit de onderste middenstijl, was de laatst 
gegroeide ring onder de bast niet aanwezig, waardoor alleen kan worden 
gezegd dat de boom is gekapt tussen 1511 en 1538. Beide elementen moeten 
dateren van de vroegste bouwfase van de toren en dit betekent dat de bouw 
van de toren op zijn vroegst in 1533 kan zijn begonnen. De datering van 

Het nemen van boormonsters in de Westertoren met een holle boor door Ir. S. van 

Daalen van BAAC bv Deventer. 
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Brandt blijkt dus niet te kloppen en het onderzoek maakt maar weer eens 
duidelijk hoe voorzichtig met deze historische bron moet worden omgegaan. 
De ligger óp de onderste middenstijl dateert uit het jaar 1536 en duidt er 
mogelijk op dat de toren in een aantal fasen is gebouwd. Voor de bouw van 
de toren is hout uit Noordwest-Duitsland geïmporteerd. 

Westerstraat 28 (Café de Slof)
Vlakbij de kruising met de Kaasmarkt/Nieuwstraat staat langs de Wester-
straat dit woonhuis, sinds jaren in gebruik als café. In het verleden, in ieder 
geval in de 16de en 17de eeuw, droeg het pand de naam ‘De Druyf’ of ‘De 
Vergulde Druyf’. Het is een vrij laag gebouw, met alleen een begane grond en 
daarboven een schilddak. Het pand valt met name op door de prachtige deur-

omlijsting en kroonlijst uit 1730.2

Van het originele houtskelet is onder 
meer de balkenlaag nog bewaard. 
Opvallend is dat de drie achterste 
balken in het pand dunner zijn dan 
de overige balken. Bij deze balken 
zijn bovendien de muurstijlen tegen 
de oostgevel nog aanwezig; elders in 
het pand zijn zij in het verleden ver-
wijderd. Waarschijnlijk zijn tegelijk 
de korbelen, de schoren tussen de 
balken en muurstijlen, weggehaald.  
De sleutelstukken zaten nog wel 
onder de balken en dateren uit de 
17de eeuw. 
Een paar jaar geleden is begonnen 
met de verbouwing en restauratie 
van het pand en hierbij zijn veel oude 
bouwsporen tevoorschijn gekomen. 
Bijzonder is de vondst van een hou-
ten constructie van dunne balken in 
de oostelijke zijgevel. De balkjes heb-

ben ooit gefungeerd als de dragende constructie van een planken wand.  
Later, in de 16de of 17de eeuw, is de houten wand vervangen door een bakste-
nen muur, maar is een deel van de oude houten constructie blijven zitten. 
Vier houtmonsters uit het pand zijn door middel van jaarringonderzoek 
onderzocht: twee monsters uit de dunnere balken aan de achterkant van het 

2 Het jaartal 1730 is aanwezig op de deuromlijsting boven het bovenlicht. 

Westerstraat 28 in april 2012. 
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huis, één uit een muurstijl en één uit de oostelijke muurplaat.3 Drie monsters 
konden worden gedateerd. Doordat de laatst gegroeide ring onder de bast in 
geen van de monsters aanwezig is, kan het kapjaar van het hout niet exact 
worden bepaald. Wel kan worden geschat binnen welke periode het hout is 
gekapt, namelijk tussen 1449 en 1468. Het lijkt er dus op dat Westerstraat 28 
in oorsprong dateert uit de derde kwart van de 15de eeuw. Dit is zeer vroeg en 
daarom erg bijzonder! Het pand mag zich op dit moment het oudste woon-
huis van Enkhuizen noemen en het één na oudste gebouw van de stad: alleen 
de Zuiderkerk uit de eerste helft van de 15de eeuw is ouder. 

Tijdens de verbouwing zijn een paar archeologische waarnemingen gedaan. 
Binnen het pand en op het achtererf is bijvoorbeeld gezocht met een metaal-
detector, waarbij onder meer verschillende munten uit de 17de, 18de en 19de 
eeuw zijn gevonden. Het meest bijzonder is een munt uit 1857 (1 cent) 
bestemd voor Nederlands-Indië. Dit soort munten is in Nederland vanaf 
1854 gemaakt naar aanleiding van een tekort aan muntgeld in Indonesië. 
Op de voorzijde is het wapen van het Koninkrijk der Nederlanden afgebeeld, 
op de achterzijde Oud-Javaans schrift. 
Verder zijn opvallend veel lakenloden gevonden. Een lakenlood is een 
kwaliteitskeurmerk dat was bevestigd aan een rol stof (laken). Het lood 
gaf bijvoorbeeld de kwaliteit of lengte van de stof aan en tevens is vaak het 
wapen van de stad van productie afgebeeld. De vondst van de loden is extra 
leuk, omdat uit historische bronnen bekend is dat in de periode rond 1600 
in het pand een lakenkoopman woonde, genaamd Frederik Gerritsz in de 
Druyf. Naast zijn werk als koopman vervulde hij diverse hoge functies in de 
stad, waaronder als schepen, weesmeester en kerkmeester.4 De afbeelding op 

3 Een muurplaat is een balk die op de muur ligt en waar de sporen van de dakconstructie 
op rusten. 

4 Deze gegevens zijn verzameld door S. Messchaert-Heering. 

Voor- en achter-

zijde van één cent, 

bestemd voor 

Nederlands-Indië.
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een aantal lakenloden uit het pand is thuis te bren-
gen: zij tonen onder een schapenscheerdersschaar, 
een keizer met kroon en scepter en een zittende 
bisschop met staf. Op het grootste lood is een 
dubbelkoppige adelaar afgebeeld. 
Op de buik van het dier is een, helaas onduide-
lijk, wapenschild aanwezig. 
Aan de achterkant van het huis is verder een 
inpandige, bakstenen waterput gevonden. 
De put is rond 1800 gedempt met grond en 
bouwpuin, waartussen ook fragmenten kera-
miek, glas en een leren schoen zaten. Opval-
lend is dat tegelijk met de potten en pannen 
uit omstreeks 1800 ook een paar borden van 
Chinees porselein uit de eerste helft van de 

17de eeuw zijn weggegooid. Op het 
moment dat zij zijn gebro-

ken en in de waterput zijn 
gegooid, waren het dus al 

antieke stukken. 
Een van de porselei-
nen borden, een vrij 
groot exemplaar, is 
bijna compleet. 
Op het midden 
van de schotel is 
een eend in een 
landschap afge-
beeld. 

17de eeuw zijn weggegooid. Op het 
moment dat zij zijn gebro-

ken en in de waterput zijn 
gegooid, waren het dus al 

antieke stukken. 
Een van de porselei-
nen borden, een vrij 

Een lakenlood met de afbeel-

ding van een dubbelkoppige 

adelaar met wapenschild. 

Diameter circa 3 cm.

Een bord van Chinees porselein uit de waterput uit de peri-

ode 1630-1650. Diameter: 35,5 cm.


