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Schritsen 36, Harlingen bouwhistorische verkenning

1. Inleiding

De bouwhistorische verkenning en waardestelling van het pand Schritsen 36 te Harlingen is
verricht door J.A. van der Hoeve van het bureau voor bouwhistorisch onderzoek J.A. van der

Hoeve te Utrecht, in opdracht van Adema architecten te Dokkum namens de Hein Buisman-
stichting te Harlingen. Doel van dit onderzoek was het vaststellen van de monumentwaarden,

als voorbereiding op de restauratie van de panden.

Bij de verkenning op 28 mei 2002 zijn de bouwmassa, draagconstructie, gevels, indeling van de
plattegronden en interieur-afwerking (plafonds, betimmeringen, deuren, vensters, schouwen
etc.) geanalyseerd en beoordeeld, voor zover deze in de huidige toestand zichtbaar waren. Er

heeft geen archief onderzoek plaatsgevonden. Wel zijn enige historische gegevens aangeleverd
door Adema architecten.

Het rapport bestaat uit een overzicht van de bouwgeschiedeuis (hoofdstuk 3, blz. 4), een korte

beschrijving van het pand (hoofdstuk 4, blz. 6) en een waardestelling (hoofdstuk 5, blz. 11).

Direct na deze inleiding zijn korte samenvattingen van de beschrijving en de waardestelling
opgenomen (hoofdstuk 2, blz. 2). De illustraties zijn achter de tekst geplaatst.

Utrecht, 29 jnui 2002
J.A. van der Hoeve
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2. Samenvatting

Samenvatting van de bouwgeschiedenis

Het pand Schritsen 36 is tot stand gekomen in twee l1e -eeuwse bouwfasen: de eerste bouwfase
betrofhet voorste deel van het huis, de tweede bouwfase het achterste deel.
De oorspronkelijke indeling van de begane grond valt in hoofdlijnen te herleiden aan de hand
van de kelder en de rookkanalen: Cl) een voorkamer,

(2) een tussenzone met onder meer een

kelder, kastenwanden! bedsteden en de zoldertrap en (3) een achterkamer. Deze hoofdopzet be-

paait nog steeds (weliswaar in een aangepaste vonn) de huidige plattegrond. De zolder kende

reeds vanouds een indeling, zo valt op te maken uit verschillen in afwerking van de borstwering
en de spanten. Eén van de zoldemrimten was waarschijnlijk in gebruik als opslagruimte. Dit
geldt in elk geval voor de gehele vliering.

In de 18de eeuw of vroege 19de eeuw moeten diverse moderniseringen hebben plaatsgevonden,

zowel in de gevels, de indeling als de interieur-afwerking. De exacte omvang van deze werk-
zaamheden vait vooraisnog niet te achterhaien. Wel lijkt het duidelijk dat op de begane grond
van de voorgevel een (nieuwe) deur en twee schuifvensters zijn geplaatst. Mogelijk werd tevens
een (brede?) gang van de voorkamer afgescheiden. De interieur-afwerking van deze voorkamer
zal in dat geval geheel vernieuwd zijn. Eveneens uit deze periode stamt de achterkamer op de
zolder. Deze kamer was ongetwijfeld in gebruik als een woonruimte, zo valt op te maken uit de
rechte bakstenen zijwanden en de (relatief) rijk gedetailleerde schouw.
In de late 19de eeuw of vroege 20ste eeuw is het huis verdeeld in een beneden- en bovenwoning,
hetgeen diverse aanpassingen in de indeling en interieur-afwerking noodzakelijk maakte. Deze
bepaien de indeiing van het huis nog steeds in belangrijke mate. Een verbonwing van 1955 had

niet alleen een complete modernisering van de interieur-afwerking tot gevolg, maar ook enkele
wijzigingen in de indeling en gevels. Sedertdien hebben geen (grote) wijzigingen meer plaats-

gevonden.

Waardestelling
Het pand heeft hoge momunentwaarden door zijn gave 17de-eeuwse verschijningsvonn (bouw-

massa, voor~, zij- en achtergevel en kapvonn) en casco (dragende muren, enkelvoudige balklaag

en kapconstructie). Bijzondere aandacht vraagt de voorgevel, aangezien deze een karakteristiek
voorbeeld is van een trapgevel in Hollandse renaissance. De hoofdopzet, indeling en detaillering
zijn nog vrijwel geheel gaaf. De gewijzjgde indeling van de begane grond voegt zich goed in de

hoofdopzet van de gevel en heeft eveneens hoge monumentwaarden ("evolutiewaarden"). De
geschilderde afwerking (oorspronkelijk uit de 18de of vroege 1900 eeuw, meermalen hersteld)

heeft door zijn zeldzaamheid hoge monumentwaarden.
De indeling van de bygane grond is in fasen tot stand gekomen en heeft door verbouwingen een
enigszins onoverzichtelijke opzet. Bovendien sluit deze opzet niet aan op de kelder en rookka-
nalen, die nog uit de bouwtijd stanunen. De plaats van de kelder en de beide rookkanalen maken

het mogelijk de oorspronkelijke opzet van het huis af te lezen, zodat deze elementen hoge mo-
numentwaarden hebben. Het is mogelijk d~t de stenen dwarswand tot de eerste opzet behoort,

ondanks de merkwaardige positie halverwege de keider. Uit de afwerking vait op te maken dat
deze muur een hoge ouderdom heeft. Op grond hiervan worden positieve monumentwaarden
aan deze muur toegekend. De rest van de indeling heeft een dusdanig gefragmenteerd karakter
dat sprake is van indifferente monumentwaarden. Van de aanwezige interieur-afwerking hebben
alleen de (19de-eeuwse) deurkozijnen en deuren positieve monumentwaarden, maar herplaatsing
hiervan is mogelijk. Dit is ook al in eerdere instantie is gebeurd.
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De achterkamer van de zolder heeft positieve monumentwaarden, aangezien de toepassing van
rechte stenen wanden en een luxe schouw de bijzondere status van deze ruimte onderstreept. De
schoorsteenmantel van deze zolderschouw heeft hoge monumentwaarden vanwege de zeld-
zaamheid. De verdere indeling en interieur-afwerking van de zolder hebben indifferente monu.
mentwaarden.

De beide rookkanalen op hun respectievelijke stoelen hebben hoge monwnentwaarden.

Aanbevelingen. Vanwege betimmeringen en recente interieur-afwerkingen kon het pand slechts in hoofdlij-
nen worden vastgelegd. Nadere documentatie tijdens de restauratie valt aan te bevelen.. Het verdient overweging om de geschilderde afwerking van de voorgevel te herstellen. Der-
gelijke afwerkingen zijn intussen zeldzaam geworden, aangezien men bij de meeste restau-

raties ("automatisch") teruggreep naar de oudste afwerking in schoon metselwerk.. Bij eventuele herindeling van de begane grond is het van belang om de historische ruimtelij-
ke karakteristiek te handhaven ofte versterken, waarbij de plaats van de kelder en de beide
rookkanalen als uitgangspunten kunnen dienen.
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3, Bouwgeschiedenis

Uit het brede profiel van de Schritsen (en de aansluitende Ossenmarkt en de Heiligeweg) blijkt
duidelijk dat in het midden van deze straat een gracht lag. Deze gracht vormde tot in de late

16de

eeuw de zuidelijke grens van de stad, zoals ook duidelijk blijkt uit de vroegere naam "de Oude

Zuidergracht". Daarvan afgeleid was de naam van de noordelijke kade, de "Oude Zuiderwal"
(zie: afbeelding 2).

De naam Schritsen bestond reeds in het midden van de
16de eeuw als een veldnaam voor een

weiland direct ten zuiden van de Oude Zuidergracht, globaal gelegen tussen de (huidige straat)
Schritsen en de Zuiderhaven. De naam is vermoedelijk afreleid van het middeleeuwse woord
Skreda, dat versneden of verkaveld land of dijk betekent.

In de late 16de eeuw werd de stad aanzienlijk uitgebreid, waarbij ook het gebied aan de zuidzijde

binnen de omwalling werd getrokken (circa 1597). Op kaarten uit het midden van de 17de eeuw

blijkt het gebied ten zuiden van de Oude Zuidergracht (de Schritsen) reeds volledig, vrijwel
aaneengesloten bebouwd te zijn.

Het pand Schritsen 36 wordt op grond van deze topografische gegevens;:stilistische overwegin-

gen (de architectuur van de voorgevel) en de constructie (met onder meer enkelvoudige grenen-

houten balklagen en grenenhouten spanten met eiken krommers) in de eerste helft van de
1700

eeuw gedateerd. Er zijn aanwijzingen voor het feit dat het huis in twee bouwfasen tot stand is
gekomen, waarbij het voorste deel van het huis ouder is dan het achterste deel. De grens tussen

beide delen wordt in de kap gemarkeerd door een verschil in constructie van de vlieringgebinten
en door de lassen in de langskoppelbalken (wurmten en nokbalk). Verdere aanwijzingen zijn
vooralsnog niet gevonden.

Het huis heeft een karakteristieke trapgevel in de stijl van de Hollandse renaissance, die aanvan-
kelijk in schoon metselwerk was uitgevoerd. Waarschijnlijk vormden de bakstenen waterlijsten
hierop een uitzondering: deze waren wellicht geschilderd in de kleur van natuursteen. Voor een

reconstructie van de begane grond in de 17de eeuw zijn vooralsnog onvoldoende gegevens be-

schikbaar, maar een aantal hoofdlijnen zijn wel aan te geven (zie: afbeelding 11). De zolder be-

zat vanouds een indeling, waarbij gedacht kan worden aan een of meer slaapkamers en diverse
opslagruimten. Ook de vliering zal voor opslag hebben gefunctioneerd.

Door de recente interieur-afwerkingen zijn nauwelijks gegevens voorhanden over vroegere ver-
bom vingen. Het valt aan te nemen dat de voorkamer in de (late) lSde eeuw of vroege 19de eeuw

werd gemoderniseerd, aangezien in die periode op de begane grond van de voorgevel een
(nieuwe) deur en twee schuifvensters werden aangebracht. Misschien kwam toen ook een gang

tot stand. Over eventuele andere wijzigingen op de begane grond zijn geen gegevens beschik-
baar. Wel kan nog wbrden geconstateerd dat de achterste zolderkamer in zijn huidige vorm uit

de ISde eeuw of de vroege 19de eeuw dateert. Deze ruimte kreeg een "luxueuze" afwerking met

rechte stenen zijwanden en een royale schouw. Deze royale, houten schouw heeft een boezem-
betimmering met pilasters, een veld voor een spiegel of schilderij en een kooflijst.

De voorgevel kreeg in de lSde eeuw een geschilderde afwerking, aanvankelijk in een gele kleur

en later in een rode kleur. De rode kleurafwerking is enkele malen vernieuwd.

In de late 19de eeuw of vroege 20ste eeuw vond een grondige renovatie van het huis plaats, waar-
bij onder andere de indeling en interieur-afwerking van de begane grond werden aangepast, de

voorste zolderkamer tot stand kwam of geheel werd gemoderniseerd en enkele nieuwe vensters

1
J. Wobma, "De Schritsen", in: Oud Har/ingen, tweede jaargang, 1987, blz. 14.
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en ramen zijn geplaatst. Het is goed mogelijk dat deze werkzaamheden samenhingen met de
splitsing van het huis in twee woningen.
Op de begane grond zijn uit deze fase onder meer de houten gangwand (tussen. gang en voor-

kamer), de decoratie van de boog in de gang, de kastenwand in de voorkamer en verscheidende

interieur-afwerkingen (kozijnen met lijstwerk, tweepaneelsdeuren met k11ieren, betimmeringen

met kraalschroten etc.) bewaard gebleven. De vensters op de begane grond van de voorgevel
kregen zesruitsramen, waarvan de roeden uiterlijk in 1955 zijn verwijderd. De viemûtsverdeling

van de ramen op zolder is wel bewaard gebleven.

Van de verbouwingen in 1955 zijn tekeningen bewaard gebleven. Volgens een ontwerp van de
Firma Buisman & Van Dijk werd een nieuwe "closet installatie" geplaatst. Dit toilet kwam ter
plaatse van de bedstede in de voorkamer. Daartoe werd de zoldering van de kelder onder de

bedstede met ongeveer één meter verlaagd. Eveneens volgens dit plan werd de achterkamer ver-
groot ten koste van een toilet en een gangetje. Het venster in de achtergevel is vergroot, terwijl

twee kleine vensters en een deur in de zijgevel zijn dichtgemetseld. In dezelfde periode vonden
ook diverse moderniseringen in de interieur-afurerking plaats, waaronder de vernieuwingen van
de schouwen, verlaagde plafonds en voorzetwanden. Het meest recente behang op de achterka-
mer van de zolder dateert uit 1961. Sedertdien hebben geen noemenswaardige verbouwingen
meer plaatsgevonden.
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4, Beschrijving

Bouwmassa
Schritsen 36 is een langwerpig eenlaags pand met een zadeldak, waarvan de nok haaks

op de

straat staat. Tegen de achtergevel staat een eenlaags uitstek met een plat dak. Rechts van het
pand bevindt zich een steeg. De achtertuin wordt afgesloten door een muur.
Op het achterterrein staan een schuurtje en een plantenkas, die niet bij het onderzoek betrokken

zijn.

Gevels
De voomevel is een eenlaags trapgevel uit de

17de eeuw, geheel opgetrokken uit gele baksteen

(zie: afbeelding 3)? Het metselwerk is uitgevoerd in kruisverband, waarbij in de hoeken kle-
zoortjes zijn toegepast. Opvallend is dat een aantal hoekverbanden geen kIezoortjes vertoont.

Voor de bovenste treden aan de rechterzijde is dat het gevolg van latere herstellingen (die on-
nauwkeurig zijn uitgevoerd), voor de neggen aan de linkerzijde van het vlieringvenster en aan

de linkerzijde van het rechter zoldervenster heeft dat te maken met de maatvoering in het metw
selwerk.

De gevel is versierd in de stijl van de Hollandse renaissance. Kenmerkende elementen hiervan
zijn de geprofileerde horizontale waterlijsten, respectievelijk ter hoogte van de onderdorpel van

de zoldervensters, de onderdorpel van het vlieringvenster en direct onder de bovenste trede.
Hiervan is alleen de bovenste uitgevoerd in Bentheimer zandsteen. De beide andere zijn uitge-

voerd in baksteen. Een witte beschildering moet echter de indruk van natuursteen oproepen. De
deklijsten van de treden daarentegen zijn wel weer in Bentheimer zandsteen uitgevoerd, evenals

de console en de achtzijdige dekplaat van de toppinakel (beide in de bovenste trede). De console
heeft de vonn van een leeuwenkop met een vervaarlijk opengesperde muil (zie: afbeelding 5).
De verdere versiering van de gevel bestaat uit de segmentboogvonnige ontlastingsbogen boven
de vensters, waarin koppen van rode baksteen krachtige accenten vonnen.
De indeling van de begane grond is in de

lSdt: eeuw of vroege 19dt: eeuw gewijzigd. De neggen

van de beide vensters op dit niveau vertonen sporen van hakwerk. Rechts naast de voordeur
bevindt zich een strook nieuw ingevoegd metselwerk te zien (late

19dt: eeuw of vroege
20stt:

eeuw), waaruit geconcludeerd kan worden dat het kozijn is verplaatst of versmald. De linker
negge van de deur is afgesmeerd met cementpleisterwerk.

Op de gevel zijn resten van schilderwerk gevonden. Ret lijkt echter aannemelijk dat de gevel in
eerste instantie als schoon werk was uitgevoerd, aangezien de toepassing van rode baksteen als
versiering voor de ontlastingsbogen anders weinig zin zou hebben. Vooralsnog is het onzeker of

de waterlijsten in clio fase reeds waren geschilderd als imitaûe van natuursteen. Het schilderen
van de gevel zal vennoedelijk zijn geschied bij de verbouwing van de begane grond. In eerste
instanûe werd kennelijk gekozen voor een gele kleur, maar naderhand voor een rode kleur. Deze

rode kleurafwerking is meennalen vernieuwd. Er vielen geen sporen van voegen te zien. Wel
was duidelijk dat de (bakstenen) waterlijsten wit waren geschilderd. Wellicht was dat ook het
geval voor de deklijsten van de treden en de console en dekplaat van de pinakel. Hiervoor zijn

vooralsnog geen aanwijzingen gevonden.

2 Op
het niveau van de begane grond is hetbaksteenformaat is l7Y2-19 x 8Y2-9 x 3-31f2 cm, bij een lO-lagenmaat

van 41 Y2-42cm. In de top zijn baksteenfonnaten van 171f2-18 x 71f2.8Y2 x 3-31f2 cm
gemeten, bij een lOwlagenmaat

van 431f2-44 m.
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Op de begane grond bevinden zich de voordeur en twee vensters, die alle secondair zijn inge-
voegd. Dit valt op te maken uit de verstoringen in het metselwerk. Het laat-19de-eeuwse

(?)

voordeurkozijn bevat een driepaneelsdeur en een bovenlicht. Elk van beide vensters bestaat uit

een kozijn uit de late 18de eeuw of vroege 19de eeuwen een schuifraam uit de late 19deeeuw of

vroege 20500eeuw. De oorspronkelijke zesruitsverdeling van deze ramen is uiterlijk in 1955
verwijderd. De kozijnen zijn aan de buitenzijde voorzien van een kraalprofiel (én hebben dus
geen luiksponning). Desondanks zijn er op de stijlen aanhechtingen voor duimen te zien, die

kennelijk voor secondair aangebrachte persiennes ofzonnerakken dienst hebben gedaan.

De beide zoldervensters bevinden zich op de oorspronkelijke plaats, zo wordt duidelijk uit de
neggen (deels met klezoortjes) en de ontlastingsbogen. Vermoedelijk zijn de kozijnen in de ISde

of 19de eeuw vernieuwd. De vensters zijn toen iets verlengd, waarbij de onderdorpels in de wa-
terlijst zijn opgenomen. Het vlieringvenster stamt uit de bouwtijd. Bij een verbouwing in de 19de

eeuw is alleen het !cruis uitgezaagd en het kozijn met latten afgetimmerd. ijierop wijst onder
meer de overlaagende bovendorpel, die kemnerkend is voor en

171k,-eeuws venster (zie: afbeel-
dingen 4 en 6).

De rechter zii Qevel grenst aan een steeg, die reeds vanouds een achteringang voor de bebouwing
aan de Zuiderhaven vormt. Deze gevel is voorzien van cementpleisterwerk (zie: afbeelding 7).

Er zijn diverse bouwsporen zichtbaar, onder meer van een deur in de achterkamer. Ook in de
oorspronkelijke opzet was vermoedelijk reeds sprake van één of meer vensters. Uit de plaatsing

van de ankers kan worden geconcludeerd dat de begane grond een enkelvoudige balklaag bezit.
De huidige deur en vensters zijn van betrekkelijk recente datum. De deur vormde de ontsluiting
van een aparte bovenwoning. Kozij~ luifel, deur en bovenlicht stammen uit de eerste helft van

de 20ste eeuw. Het venster daarnaast is vermoedelijk in 1955 geplaatst ter vervanging van een
tweetal venstertjes die op de opmetingstekening uit dot jaar staan getekend (zie: afbeelding 12).
Kennelijk heeft men gebruik gemaakt van een, ingekort, ouder venster. Het venster van de ach-

terkamer is in 1955 geplaatst. Karakteristiek voor die pen~n de licht gebogen bovendorpel

en het overhoekse glas-in-Iood.

De achtere:evel is een sobere puntgevel, opgetrokken uit gele baksteen en afgewerkt met grijs
cementpleisterwerk (zie: afbeelding 8). In de randen van de gevel zijn nog net de eenvoudige
vlechtingen zichtbaar. Op de begane grond bevindt zich een breed kozijn uit 1955. Het venster
op de zolder heeft een 18de of 19de-eeuws kozijn met een H-schuifraam. Het venster in de top
doorsnijdt de vlechtingen, waaruit geconcludeerdkan worden dat dit aanzienlijk is vergroot.
Waarschijnlijk is dit in de 20ste eeuw geschied

Kelder :
De kelder bevindt zich midden onder het huis en markeert de oorspronkelijke indeling van het
huis, namelijk een voorkamer, een tussenzone met bedsteden en kasten ter plaatse van de kelder
(met een verhoogd vloemiveau) en een ach;erkamer. Aan de rechterzijde bevond zich kennelijk

een doorgang of gang tussen voor- en achterkamer. In deze zone was ook een zoldertrap gesitu-
eerd (zie: afbeelding 11). De kelderzone is grondig verbouwd, onder meer door verplaatsing van
de tussenwanden en de verlaging van de zoldering (zie: afbeelding 9).
De kelderwanden zijn afgewerkt met I ie -eeuwse blauwe tegels. De balklaag en betonnen vloer
zijn veel latere datum. Aanwezig zijn tegels met "driebloemen (tulpen) in accolades',3, een ''tul-

3
J. Pluis, De Nederlandse Tegel, decors en benamingen, Leiden 1997: "accolades", 8.07.00.01 (1625-1650).
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pen in gekartelde kwadraten,,4, "landschapjes op land'.s, "wezen" (driehoeken)6, "overhoekse

ruiten" in verschillende teelmieken', en gevlamde motieven (zie: afbeelding 10).8

Begane grond

De indeling van de begane grond moet in verschillende fasen tot stand gekomen, die echter

'"

zonder nader onderzoek niet zijn te ontrafelen. Zeker is dat de (enkelvoudige) balklaag uit de
bouwtijd stamt. Uit de geschilderde afwerking kan worden afgeleid dat de balken oorspronkelijk

in het zicht waren. In het begin van de 20ste eeuw was dit ook nog het geval in de voorkamer, zo

blijkt uit de afwerking van de balkvelden met lcraaldeIen. De rookkanalen (de plaats van de
schouwen) en de kelder behoren tot de oorspronkelijke opzet. Dit geldt mogelijk tevens voor de

stenen wand tussen voor. en achterkamer, hoewel deze zich ongeveer halverwege de kelder be-
vindt en deels op een zware drempelbalk moet rusten.
De huidige indeling met een gang, de kastenwand in de voorkamer, de verdeling van de achter-

ruimte in een smalle slaapkamer en een achterkamer is in de late 19de eeuw of de vroege 20ste

eeuw tot stand gekomen. In 1955 zijn nog enige aanpassingen tot stand gekomen, waarbij bij-
voorbeeld de achterkamer zijn huidige omvang heeft gekregen. Bij deze verbouwing is de inte-
rieur-afwerking vrijwel integraal gemoderniseerd. Sedertdien hebben geen wezenlijke verande-
ringen plaatsgevonden.

De voorkamer heeft een afwerking uit het midden van de jaren vijftig, onder meer bestaande uit
een verlaagd plafond, voorzetwanden en een gemoderniseerde schouw (zie: afbeelding 13). Op-
vallend is dat de schouw niet in het midden van de ruimte staat, hetgeen doet vennoeden dat er

een aanpassing heeft plaatsgevonden. Dat is inderdaad het geval: de kastenwand is in de late
19de eeuw of vroege 20ste eeuw ongeveer een meter naar voren geplaatst. De oude kastenwand
lag gelijk met de voorzijde van de kelder. Mogelijk had deze verplaatsing te maken met het

aanbrengen van een portaal voor de bovenwoning en de trap naar de zolder.

De.wJg dateert in zijn huidige vorm waarschijnlijk uit circa 1900, maar had wellicht reeds een
voorganger. in elk geval dateren de houten gangwand, de (nu afgedekte) houten lambrisering en

de deurkozijnen met tweepaneelsdeuren (inclusief de bijbehorende knieren) uit die periode.
Voor het overige is de interieur-afwerking vernieuwd in 1955.

De achterkamer en tussenkamer dateren in hun huidige vonn uit de late 19de eeuw! vroege 20Ste

eeuw, met dien verstande dat de achterkamer in 1955 nog is uitgebreid met de smalle zone aan

de rechterzijde (een gang en een toilet). De asymmetrisch in de ruimte geplaatste schouw be-
vindt zich op de plaats van zijn 17de-eeuwse voorganger. De schoorsteenmantel is omstreeks
1955 vernieuwd in baksteen (zie: afbeelding 14). Ook de overige interieur-afwerking en de bei-
de vensters dateren uit het midden van de 20ste eeuw.

Zolder
De kapconstructie bestaat uit twaalf spanten, alle opgebouwd uit zoldergebinten ("schaargebin-
ten"), relatief hoge vlieringgebinten ("A-gebinten"), langskoppelplaten (wurmten en nokbalk)
en sporen. Opvallend is dat de onderste schaargebinten verschillend van uitvoering zijn (zie:
afbeelding 15 en 16), namelijk gebinten met eikenhouten krommers (staande op de balken ho-

4
Pluis, 1997: "gekarteld kwadraat", RIO.00.07 (1640-1670).

5 Pluis, 1997: "landschapjes op land", A03.01.17 (1680-1930).
6 Pluis, 1997: "wezen" (diagonaal verdeeld): A.01.02.01 (1660-ca 1870).
7 Pluis, 1997: "overhoekse ruiten" in verschillen vervaardigingstechnieken: A.O 1.60.07-09 (1650-1700, respec-

tievelijk 1680-ca 1800).
8

Pluis: 1997: "gevlamde tegels": D.08.00.01 (1650-1700).
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Schritsen 36, Harlingen bouwhistorische verkenning

ven de begane grond) en gebinten met korte naaldhouten spantbenen (staande op de muurpla-
ten). Voor zover nu valt te overzien hebben de laatstgenoemde gebinten te maken met de (oor-
spronkelijke) plaatsing schoorstenen! rookkanaal en trappen.

De zoldergebinten van de spanten zijn voorzien van gehakte merken, die ter onderscheid van
links en rechts verschillen in grootte. De spanten staan niet in logische volgorde, maar daaraan
kunnen geen specifieke conclusies worden verbonden. De langsverbanden in de kapconstructie
bestaan uit schoren (voor de gebinten op het zolderniveau) en opgetimmerde latten (voor het
vlieringniveau).

De vlieringgebinten zijn uitgevoerd als eenvoudige A-gebinten, waarvan de spantbenen in het-
zelfde vlak liggen als de sporen. Opvallend is het verschil in constructie tussen de voorste en
achterste gebinten, hetgeen wijst op twee bouwfasen. Dat geldt dan niet alleen voor de vliering

maar voor het gehele huis. Het meest opvallende verschil is de bevestiging van de hanebalken
op de spantbenen, respectievelijk met zwaluwstaarten voor de voorste gebinten en een rechte

aansluiting voor de achterste gebinten (zie: afbeeldingen 21 en 22). De lassen in de wurmten en

nokbalk bevestigen deze gedachte. Opvallend tenslotte is dat alleen de voorste gebinten van
eigendoms- of timmennansmerken zijn voorzien.
Het voorste deel van de kap heeft nog zijn oorspronkelijke sporen: dit zijn rechthoekige platte .
sporen (5 x 7 cm). In het achterste deel van de kap is het merendeel van de sporen vernieuwd bij

een recente renovatie (19557). Wel is een aantal van de oude sporen toen hergebruikt.

De zolder was vermoedelijk reeds in eerste instantie onderverdeeld in verscheidene ruimten,
waarvan in elk geval enkele een opslagfunctie bezaten. De oorspronkelijke afwerking is sober

en eenvoudig: de borstweringen zijn gepleisterd en wit gekalkt, deels voorzien van een zwarte
plint. Ook een aantal spantbenen is gekalkt.

De achterste ruimte is vermoedelijk in de late ISde eeuw of vroege 19de eeuw ingericht als een

woonruimte. De~e kamer heeft zijwanden van ggele baksteen, waarmee de schuine vlakken van

het dak geheel aan het zicht werden onttrokken. Deze stenen wanden staan haaks op de

balklaag, direct op de vloerdelen van de zolder (of op een drempelbalk). De aldus gevonnde

zolderkamer had dus drie (of vier) stenen wanden en een enkelvoudige balklaag (in de vorm van
de dekbalken van de spanten). Tegen de linker zijwand staat een schouw met een ISde-eeuwse
ofvroeg-19de -eeuwse schoorsteenmantel (zie: afbeelding 17). De houten boezem bevat een pa-

neel voor een schilderij of spiegel. De houten kooflijst heeft een sierlijk profiel. Over de afwer-
king van deze ruimte zijn enige gegevens bekend. De stenen wanden waren aanvankelijk ge-

pleisterd en (blauw) geschilderd. In de 19de eeuw werd behang op het pleisterwerk aangebracht.

In de jaren twintig van de 20ste eeuw volgde een bespanning met jute, die als drager voor behang
functioneerde. Behang uit 1961 vonnt de meest recente afwerking. Ook de afwerking van het
plafond lijkt uit deze tijd te stammen.

De keuken is vermoedelijk in de late 19de eeuw! vroege 20ste eeuw van de achterste ruimte afge-

scheiden, hetgeen ongetwijfeld verband hield met de splitsing van het huis. De ruimte wordt

verlicht via een venster in de zijwand, dat licht laijgt via een ijzeren daklicht.
De voorste kamer stamt uit de late 19de eeuw of vroege 20ste eeuw. Ook de schouw dateert uit

die periode eeuw (zie: afbeelding 18). De zijwanden van deze kamer zijn uitgevoerd in hout. De
huidige interieur-afwerking stamt vermoedelijk uit de jaren zestig.

De vliering is een ongedeelde ruimte, die vanouds in gebruik was als een opslagnrlmte. Hierop
wijzen onder meer de dichtzettingen van de ruimten tussen de sporen door middel van baksteen

9
In de driehoekige ruimte aan de rechterzijde is een mogelijk 17de-eeuws deurtje hergebruikt.
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Schritsen 36, Rartingen bouwhistorische verkenning

en pleisterwerk (zie: afbeelding 20). De meest opvallende elementen op de vliering zijn de ge-
metselde rookkanalen op hun stoelen (ondersteunh1gsconstructies voor het verslepen van de
schoorstenen).

UitstekJ Waterkelder
Het uitstek is een eenlaags gebouw tegen de achtergevel, dat van meet af aan bestemd was voor
de keuken. Het gebouw komt reeds voor op de kadastrale minuut van circa 1830. Een datering
in de lSde eeuw is goed mogelijk. Met de verbouwingen in 1955 is inrichting geheel vernieuwd.
De ~ zijn uit gele baksteen opgetrokken (zie: afbeelding 23). rer plaatse van de hoek is

sprake van halfsteens verband. Bij de wijzigingen van de interieur-afwerking omstreeks 1955
zijn het venster en de deur aangepast. Op de gevel zijn sporen van een afwerking met kalk te

zien.
Achter tegen het uitstek sluit een aanbouw aan, eveneens in gele baksteen opgetrokken. Deze
aanbouw behoort niet tot het pand Schritsen 36. Tussen dit uitstek en deze aanbouw is een
smalle onbebouwde ruimte, waarin de toegang tot een forse waterkelder ligt. Deze rechthoekige
waterkelder wordt overkluisd door een gemetseld tongewelf. De wanden zijn bekleed met rode
en zwarte plavuizen in een schaakbordpatroon (zie: afbeeldingen 24 en 25).
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Schritsen 36, Harlingen bouwhistorische verkenning

5. Waardestelling

Het pand Schritsen 36 is geregistreerd als Rijksmonument nummer 20664, met als omschrij-
ving: "11 eeuws pand onder zadeldak tussen gave trapgevel met waterslagen, ontlastingsbo-
gen, top pilaster op kopje en puntvormige achtergevel."

De beschenning betreft het gehele pand, inclusief alle aard- en nagelvaste onderdelen. Dat geldt
dus ook voor het uitstek, de tuirunuur en het schuurtje achter op het terrein. Echter uit de om-
schrijving kan worden opgemaakt dat alleen het voorhuis als beschennenswaardig wordt aan-
gemerkt, namelijk het" ... pand onder zadeldak tussen ... trapgevel... en puntvormige achter-
gever' . Bij deze bouwhistorische waardestelling wordt hiermee geen rekening gehouden en
worden de monumentwaarden van het hoofdgebouwen het uitstek op gelijkwaardige wijze ge-
kwalificeerd in drie categorie~n, conform de "Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek" (Den
Haag, 25 april 2000) van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, de Rijksgebouwendienst, de

Stichting Bouwhistorie Nederland en de Stichting Historisch Boerderij Onderzoek.

Onderscheiden worden:. Categorie 1: hoge monumentwaarden (behoud noodzakelijk),. Categorie 2: positieve monum~ntwaarden (behoud wenselijk),. Categorie 3: indifferente monumentwaarden (aangepaste vervanging mogelijk).

De resultaten van de waardestelling zijn verbeeld op plattegronden (zie: afbeelding 26).

StedebouwkundÜze asuecten:

Het pand Schritsen 36 maakt deel uit van de (vrijwel gesloten) gevelwand aan het Schritsen,
waarbinnen de trapgevel êen opvallend accent vormt. De steeg aan de rechterzijde behoort tot

de oorspronkelijke verkaveling, zo valt op te maken uit de afwerking van de rechter zijgevel.
Het huis heeft nog een eigen stoep, die een belangrijk overgangselement vormt tussen de ge-
vel en het trottoir. De bovengenoemde aspecten vertegenwoordigen hoge monumentwaarden
(cat 1).

Bouwmassa:
De bouwmassa is nagenoeg ongewijzigd sedert de 17de eeuwen heeft hoge monumentwaar-

den (cat. 1), vanwege de gaafheid en herkenbaarheid van de oorspronkelijke opzet. De beide
schoorstenen vormen een belangrijk element in deze opzet.

Gevels: :

De voorgevel is een karakteristiek en gaaf voorbeeld van een 17de-eeuwse trapgevel in de stijl
van de Hollandse renaissance. De zorgvuldige architectuur, detaillering en materialisatie van
de gevel in combinatie met de gaafheid! compleetheid vormen de redenen voor de toekenning
van hoge monumentwaarden (cat. 1).
De achter§evel is uitgevoerd als een sobere puntgevel, die in opzet en vorm tot het oorspron-
kelijke 17 e

-eeuwse huis behoort. Vanwege de gave hoofdv011n heeft deze gevel hoge monu-
mentwaarden (cat. 1).
De rechter zijgevel heeft hoge monumentwaarden als onderdeel van het oorspronkelijke huis
uit de 17de eeuw (cat. 1). Vermoedelijk bevatte de gevel vanouds één of meer vensters. Des-
ondanks was wel steeds sprake van een gesloten karakter. De huidige vensters en deuren heb-
ben indifferente waarden (cat. 3), aangezien deze van betrekkelijk recente datum zijn.

-11-
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Constructie:

De constructie bestaat uit dragende bakstenen muren, een enkelvoudige balklaag en kapspan-
ten, alles uit de bouwtijd. Deze constructie is nagenoeg geheel gaaf en compleet en heeft hoge

montmlentwaarden (cat. 1).

Indeline: en interieurafwerkine:;
Kelder: De resterende wanden van de kelder hebben hoge monumentwaarden (cat. 1), ener-
zijds als onderdeel van de hoofdstructuur van de oorspronkelijke indeling van het huis en an-
derzijds vanwege de afwerking met een serie tegels uit de tweede helft van de 17de eeuw.
Begane grond: De indeling van de begane grond heeft een enigszins onsamenhangende opzet
gekregen door de verbouwingen en aanpassingen in de 19de en 20ste eeuw. Bijzondere aspec-
ten zijn niet aanwijsbaar, zodat sprake is van indifferente monumentwaarden (cat. 3).
Van belang voor de hoofdstructuur zijn de dwarswandIo tussen voor- en achterkamer: positie-
ve monumentwaarden (cat. 2) en de beide schouwen! rookkanalen: hoge "monumentwaarden
(cat. 1). De aanwezige interieur-afwerking heeft indifferente monumentwaarden (cat. 3); al-
leen de deurkozijnen met tweepaneelsdeuren hebben positieve monumentwaarden (cat. 2).
Indien wenselijk kunnen de deuren herplaatst worden, zoals al eerder is geschied met een
aantal daarvan.
Zolder: De achterkamer van de zolder heeft positieve monumentwaarden (cat. 2) door de bij-

zondere afwerking met stenen zijwanden en een royaal opgezette schouw. De schouw met de
schoorsteemnantel hebben hoge monumentwaarden (cat. 1). De voorkamer en keuken hebben
indifferente monumentwaarden (cat. 3), aangezien sprake is van een algemeen voorkomende
opzet en afwerking uit circa 1900.

De beide schoorstenen en de bijbehorende "stoelen" (draagconstructies voor het verslepen
van schoorstenen) hebben hoge monumentwaarden (cat. 1) als wezenlijk onderdeel van de
oorspronkelijke opzet en structuur van het huis.

Uitstek! Waterkelder
Het uitstek heeft positieve monumentwaarden (cat. 2), aangezien dit een wezenlijk onderdeel
van de opzet van een historisch pand is. De waterkelder achter het uitstek heeft hoge monu~
mentwaarden (cat. 1), enerzijds omdat dergelijke historische "teclmische voorzieningen" al
maar zeldzamer worden en anderzijds door de zorgvuldige uitvoering en afwerking (met on-

der meer rode en zwarte plavuizenin schaakbordpatroon).

10
Vooralsnog is het niet geheel zeker of deze wand inderdaad tot de oorspronkelijke opzet behoort. De plaatsing

ten opzichte van de kelder roept namelijk enige vragen op.
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Schritsen 36, Harlingen bouwhistorische verkenning

Afb. 2 Detail van de huisnummerkaart van de binnenstad van Harlingen, situatie circa 1970.
Het pand Schritsen 36 is door middel van een cirkel aangeduid.
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Scbritsen 36, Harlingen bouwhistorische verkenning

De voorgevel is een vrijwel gavé .17de-eeuwse trapgevel in de stijl van de Hollandse
renaissance, voorzien van karakteristieke versieringen waaronder geprofileerde wa-
terlijsten, halfronde ontlastingsbogen en een toppinakel op een leeuwenkopje. De be-
gane grond is heringedeeld in de lSde eeuw of vroege 19~ eeuw, waarbij de huidige

vensters zijn geplaatst. De schuiframen dateren uit de late 19de eeuw of vroege 20ste (

eeuw: de aanvankelijke zesruitsverdeling is uiterlijk in 1955 verwijderd. Het vlie~
ringvenster is een verbou':Vd kruisvenster. Op de gevel zijn nog restanten van een ro-
de beschildering te vinden, terwijl de (deels in baksteen uitgevoerde) waterlijsten een
witte kleur bezaten.

Afb. 3
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Schritsen 36, Harlingen bouwhistorische verkenning

Afb. 4 (links) Aanzicht van de rechterstijl van het vlieringvenster in de voorgevel, na de

veIWijdering van de 19de- of20ste-eeuwse afdeklat. Aan de hand van de zichtbare aan-
sluiting voor een middenkalfvalt te concluderen dat er sprake is van een verbouwd,
17de-eeuws kruisvenster. Op de afbeelding is dit aangegeven met een pijl.
(rechtsboven) De console onder de toppinakel heeft de vonn van een leeuwenkop

met een opengesperde muil.
(rechtsonder) De bovendorpel van het vlieringvenster kraagt uit over de stijlen, het-
geen karakteristiek voor een 17de-eeuws kruisvenster.

Afb. 5

Afb. 6
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Schritsen 36, Harlingen bouwhistorische verkenning

Afb. 7 De rechter zijgevel van het huis ligt aan een steeg. De huidige afurerlàng van grijs
cementpleisterwerk is vennoedelijk in de 19de eeuw aangebracht. Aanvankelijk was
de gevel geheel of nagenoeg geheel blind.
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Scbritsen 36, Harlingen bouwhistorische verkenning

"'~

Afb. 8 De achtergevel is een 17de~eeuwse puntgevel met invlechtingen. Het venster op de

begane grond dateert uit 1955, het zoldervenster uit de lSde eeuw of vroege 19äe eeu"Y
(het raam is vernleuwd) en het vlieringvenster uit de 20ste eeuw. Rechts op de voor-
grond is het uitstek zichtbaar. dat in zijn huidige vorm wellicht nog uit de lSde eeuw

stamt. De acentrische plaats van het zoldervenster in de achtergevel van het huis heeft
naar alle waarschijnlijkheid te maken l)1et de plaats van een uitstek.
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bouwhistorische verkenning

Afb. 9
/

Bij de entree van de kelder valt te zien dat de huidige kastenwand in de voorkamer op

de begane grond verder naar voren staat dan voorheen. Bij de pijl is een afgezaagde
balk te zien, die vrijwel zeker de plaats van de oude wand markeert. De zoldering van
de kelder is verlaagd ten behoeve van een toilet.
Detail van de keldertoegang (waarvan de trap ten behoeve van de foto is verwijderd).
De wanden zijn bekleed met tegels, respectievelijk met de motieven "wezen", "over-
hoekse ruiten", "tulpen in gekartelde kwadraten" en "driebloemen (tulpen) in accola-

des". Al deze motieven komen voor in de tweede helft van de
17de eeuw.

Afb. 10

-19 -



t
J
J
t
~
j

J.
~

~
]
,
..

~

,
4ij
d
)
...
)
..
I

Schrilsen 36, Harlingen

Afb. 11

bouwhistorische verkenning

Poging tot reconstructie van de plattegrond van de begane grond in de 17de eeuw
(schets, juni 2002).
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Schritsen 36, Harlingen bouwhistorische verkenning

Afb. 12 Verbouwingstekening voor een wijziging van de begane grond (li11ks: bestaande toe-
stand, rechts: gewijzigde toestand), 1955. De voornaamste ingrepen bestaan in het
aanbrengen van een toilet ter plaatse van de bedstede van de voorkamer en het ver-
groten van de achterkamer. In de achtergevel en zijgevel zijn nieuwevensters ge-
plaatst.
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Schritsen 36, Harlingen bouwhistorische verkenning

Afb. 14

(links) De schouw in de voorkamer op de begane grond bevindt zich op dezelfde lo-

catie als zijn voorganger uit de 17de eeuw. Het schoorsteenkanaal stamt mogelijk nog

uit die tijd. De huidige afwerking van de schouw stamt uit 1955.
(

(rechts) Ook de schouw in de achterkamer staat op dezelfde plek als zijn lie-eeuwse

voorganger. Mogelijk dateert de schouw zelf ook nog uit die tijd, de mantel is in elk
geval vernieuwd in 1955.

Afb. 13
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(links) De spantbenen van de zoldergebinten gaan schuil achter hoge wanden uit de
lSde eeuw of vroege 19dc eeuw (achterste deel van de zolder) en de late 19de eeuw

(voorste deel van de zolder). Opvallend is de afwisseling van gebinten met eiken-

houten krommers (k) en korte grenenhouten spantbenen (s). De laatstgenoemde
spantbenen rusten op de muurplaten. Op deze foto van het achterste deel van de zol-

der zijn beide varianten zichtbaar. Rechts op de voorgrond is een van de bakstenen
wanden zichtbaar.
(rechts) Deze foto is op dezelfde plek genomen als de voorgaande, alleen in de andere

richting (naar achteren gezien).
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Schritsen 36, Harlingen

Afb. 15

Afb. 16

bouwhistorische verkenning
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Schritsen 36, Harlingen bouwhistorische verkenning

Afb. 17 (links) De schouw in de voorste zolderkamer stamt uit de late 19de eeuw. Hij sluit aan
op het rookkanaal van de schouw op de begane grond.
(rechts) De schouw in de achterste zolderkamer stamt uit de lSde eeuw of vroege 19d:
eeuw. Opvallend is de rijke opzet van de schouw met een schoorsteenmantel, een

boezembetimmering met een middenveld voor een schilderij of spiegel (verwijderd
bij het aanbrengen van behang) en een geprofileerde kooflijst. De zichtbare balken

behoren bij de zoldergebinten van de kapspanten.

Afb. 18

J

f
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Schritsen 36, Harlingen

Afb. 19 Overzicht van de vliering, gezien naar de achtergevel. De vlieringgebinten zijn uitge-
voerd als A-gebinten, waarvan de spantbenen in het vlak van het dak liggen (tussen
de sporen). Voor de langskoppeling zijn latten op de sporen getinunerd.
Detail van de oplegging van de sporen op het eerste wunnt in het voorste deel van de
kapconstructie, waarvan de tussemuimten zijn opgevuld met metselwerk. Deze wijze
van afdichting wijst over het algemeen op de opslag van bijvoorbeeld graan of zaad.

Afb. 20
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Scl>ritsen 36, Harlingen bouwhistorische verkenning

Afb. 21 (links) Detail van de aansluiting ~a.n de tussenbalk in een vlieringgebint in het voorste

deel van de kapconstructie. De tussenbalk sluit door middel van een zwaluwstaart aan
op het spantbeen. Dit deel van de kap behoort tot de oudste fase van het huis.

(rechts) Detail van de aansluiting van de tussenbalk in een vlieringgebint in het ach-

terste deel van de kapconstructie. De tussenbalk sluit aan in een rechte sparing van
(

het spantbeen. Dit deel van de kap behoort bij de tweede fase van het huis. Precies op
de plaats van de aansluiting van de beide delen van de kap zijn lassen (naden) in de
wunnten en nokbalk te zien.

Afb. 22
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Schritsen 36, Harlingen bouwhistorische verkenning

Afb. 23 De zijgevel van het uitstek. Dit uitstek komt reeds voor op de oudste kadasterkaart
van Harlingen. die uit circa 1825 stamt. Bij de verbouwingen van 1955 hebben in-
grijpende vernieuwingen plaatsgevonden, zowel ten aanzien van de vensters als van

het interieur.
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Schritsen,36, Hariingen bouwhistorische verkenning

~

i

I

Atb. 24 Direct achter het uitstek bevindt zich een rechthoekige waterkelder met een tonge-
welf, die waarschijnlijk nog uit de lSdeeeuw zal stammen. De kelder is toegankelijk

[

via een rechthoekige opening met opstanden, die is uitgespaard in het gewelf.
De wanden van de kelder zijn bekleed met rode en zwarte plavuizen in een schaak-
bordpatroon.

Atb. 25
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[J

,
............

- Categorie1
(hoge monumentwaarde)

- Categorie2
(positieve monumentwaarde)

~ Categorie 3
(indifferente monumentwaarde)

~ plafond of zoldering

Afb. 26: Monumentale waardestelling in drie categorieën van de begane grond (links) en

zolder (rechts), ingetekend op een opmetingsplattegrond van Adema architecten
(2001).
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