
Dendrochronologisch onderzoek Raamsteeg 6 
 

Op verzoek van Stadsherstel voerde Bureau Monumenten & Archeologie in december 2010 een 

dendrochronologisch onderzoek uit in Raamsteeg 6. Dit pand bestaat uit een voorhuis, tussenlid en 

smal achterhuis. Van het voorhuis – met begane grond, eerste en tweede verdieping en kap – was 

niet helemaal duidelijk hoe oud het was. De balken op de begane grond en eerste verdieping liggen 

parallel aan de steeg, de balken van de tweede verdieping liggen hier haaks boven. Door het 

weghalen van latere voorzetwanden waren enkele consoles in het zicht gekomen, die op een 

datering in de zeventiende eeuw wezen. De vensters in de voorgevel zijn op een onbekend ogenblik 

– mogelijk rond 1800 – gewijzigd, maar door de aanwezigheid van klezoren bij de hoeken kan 

worden aangenomen dat de gevel in feite ook nog zeventiende-eeuws is. 

 

In het voorhuis werden drie monsters genomen: op de eerste verdieping uit de tweede en derde balk 

vanuit de achtergevel en op de tweede verdieping uit de derde balk vanuit de linker zijmuur. Dit 

laatste monster bleek te weinig ringen te bevatten. Het eerste monster bevatte wel voldoende 

jaarringen, maar leverde geen datering op. Slechts het tweede monster kon globaal worden 

gedateerd, wat een datering van na 1653 opleverde. 

 

Ook in het achterhuis werden drie monsters genomen. Dit achterhuis beschikt over een begane 

grond, eerste verdieping, tweede verdieping en kap. De dunne ongeprofileerde enkelvoudige 

balklagen waren eveneens van ojiefprofileringen voorzien. Hiervan werd aangenomen dat ze uit het 

midden van de zeventiende eeuw stamden. De drie monsters uit de balklaag van de eerste 

verdieping (respectievelijk de 2
e
, 3

e
 en 4

e
 balk vanuit de voorgevel) leverden een datering in 1632 

(met wankant), na 1628 en na 1629 op. Deze geringe spreiding van de dateringen wijst erop dat het 

hout waarschijnlijk uit één partij afkomstig is, en dat het achterhuis rond 1635 tot stand is gekomen. 

 

De meerwaarde van het onderzoek ligt in de relatief strakke datering van de consoles van het 

achterhuis, van rond 1635. Hoewel dit soort profileringen vaker wordt aangetroffen, zijn er tot nog toe 

weinig van gedateerd met behulp van dendrochronologie. De datering van het voorhuis blijft op basis 

van één gelukte analyse problematisch, maar zal – te oordelen naar de profilering van de daar 

aangetroffen console – niet veel later dan 1655 tot stand zijn gekomen. 
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