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Open Monumentendag
Beste bezoeker,

achterhuis

hoofdhuis

tĞůŬŽŵĂĂŶĚĞKƵĚĞĞůŌϱϬͲϱϮ͊
/ŶĚŝƚƉĂŶĚǌŝƚƐŝŶĚƐϭϵϱϲĚĞĞůŌƐĞ^ƚƵĚĞŶƚĞŶǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ
Sint Jansbrug. Het pand kent echter een veel langere en
ǌŝũŚƵŝƐ
interessante geschiedenis. Het pand is vlak na de grote
ƐƚĂĚƐďƌĂŶĚǀĂŶϭϱϯϲĂůƐďƌŽƵǁĞƌŝũŐĞďŽƵǁĚ͕ŵŽŐĞůŝũŬŽƉ
kelders die nog van vóór de stadsbrand dateren. Het pand sůĂŬŶĂϭϱϯϲ
ϭϲĞĞĞƵǁ
ďĞƐƚĂĂƚ Ƶŝƚ ĞĞŶ ŚŽŽĨĚŚƵŝƐ ŵĞƚ ĚǁĂƌƐ ǌŝũŚƵŝƐ͘ KŵƐƚƌĞĞŬƐ
ϭϲϬϬ ŝƐ ŚĞƚ ƐĂŵĞŶ ŵĞƚ KƵĚĞ ĞůŌ ϰϴ ŽŶĚĞƌĚĞĞů ǀĂŶ
ĂĐŚƚĞƌŚƵŝƐũĞ
ďƌŽƵǁĞƌŝũ͚ƚƵďďĞůƌƵǇƐ͘
tussenlid
/Ŷ ŚĞƚ ŵŝĚĚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ϭϴĞ ĞĞƵǁ ǁŽƌĚƚ ŚĞƚ ƉĂŶĚ ŝŶ
ƚǁĞĞǁŽŶŝŶŐĞŶŐĞƐƉůŝƚƐƚ͘,ŝĞƌďŝũǁŽƌĚƚŚĞƚƉĂŶĚǀĂŶĞĞŶ
nieuwe voorgevel voorzien en worden aan de achterkant
diverse aanbouwen toegevoegd.
/Ŷ ϭϵϱϲ ŬŽŽƉƚ :ĂŶƐďƌƵŐ KƵĚĞ ĞůŌ ϱϮ͕ ǁĂĂƌŶĂ ŝŶ
tussenlid
ϱϬ
ϭϵϳϬ ĞĞŶ ŐƌŽƚĞ ƌĞƐƚĂƵƌĂƟĞ ŝŶ ĚĞǌĞ ŚĞůŌ ǀĂŶ ŚĞƚ ƉĂŶĚ
ϱ
aanbouw
Ϯ
ƉůĂĂƚƐǀŝŶĚƚ͘ĞŚŽƵƚĐŽŶƐƚƌƵĐƟĞǁŽƌĚƚŚĞƌƐƚĞůĚĞŶǁĞĞƌ
Midden 18e eeuw.
ϭϵϳϬ͘
in het zicht gebracht. Het tussenlid tussen hoofd- en
achterhuis wordt met een verdieping verhoogd. Enkele
ũĂƌĞŶ ůĂƚĞƌ ǁŽƌĚƚ ŽƉ ŚĞƚ ĚĂŬ ǀĂŶ Ěŝƚ ƚƵƐƐĞŶůŝĚ ŶŽŐ ĞĞŶ
verbindingsgang toegevoegd.
/Ŷ ϭϵϴϱ ǁŽƌĚƚ ŽŽŬ ŶƵŵŵĞƌ ϱϬ ĚŽŽƌ :ĂŶƐďƌƵŐ
aangekocht, waardoor het pand na ruim twee eeuwen
weer in handen is van één eigenaar. De grote zalen voor
ĚĞ ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ ďůŝũǀĞŶ ŝŶ KƵĚĞ ĞůŌ ϱϮ ĞŶ ĚĞ ŬĂŶƚŽƌĞŶ
Ğ͘Ě͘ǁŽƌĚĞŶŝŶŐĞƌŝĐŚƚŝŶKƵĚĞĞůŌϱϬ͕ǁĂĂƌĚŽŽƌŚŝĞƌĚĞ
ŝŶĚĞůŝŶŐǀĂŶŚĞƚϭϴĞͲĞĞƵǁƐĞǁŽŽŶŚƵŝƐďĞŚŽƵĚĞŶďůŝũŌ͘
ϭϵϳϴͲϴϮ͘

Vandaag kunt u een kijkje nemen in beide panden. U
kunt dit zelf doen, met deze rondleiding, of een van de
bestuursleden van de vereniging aanspreken. Zij geven u
graag een rondleiding.
ǀĞŶ ƐŶĞů ŶĂĂƌ ĚĞ ǁĐ͍ KĨ ƚƌĞŬ ŝŶ ĞĞŶ ŬŽƉũĞ ŬŽĸĞ͍
Ăƚ ŬĂŶ ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ ŽŽŬ͘ Ğ ƚŽŝůĞƩĞŶ ǌŝũŶ ŽƉ ĚĞ ƚǁĞĞĚĞ
ǀĞƌĚŝĞƉŝŶŐ ĞŶ ŽŶǌĞ ŬŽĸĞ ĞŶ ƚŚĞĞǌŽůĚĞƌ ŝƐ ǀŽŽƌ ũƵůůŝĞ
ŐĞŽƉĞŶĚŽƉĚĞďŽǀĞŶƐƚĞǀĞƌĚŝĞƉŝŶŐ͘<ŽĸĞĞŶƚŚĞĞǀĂŶĂĨ
ΦϬ͘ϱϬ͘

1998.

sĞĞůƉůĞǌŝĞƌ͊

tĞƐƚĂƌƚĞŶĚĞƌŽŶĚůĞŝĚŝŶŐďŝũĚĞǀŽŽƌŐĞǀĞůǀĂŶŚĞƚƉĂŶĚ͘
De voorgevel
Ğ ǀŽŽƌŐĞǀĞů ƐƚĂŵƚ Ƶŝƚ ŚĞƚ ŵŝĚĚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ϭϴĞ ĞĞƵǁ͕
toen het pand in twee woningen werd gesplitst. Dit
verklaart waarom de gevel één geheel is, maar toch twee
sŽŽƌŐĞǀĞůŝŶŚĞƚŵŝĚĚĞŶǀĂŶĚĞϭϴĞĞĞƵǁ͘
voordeuren bevat.
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Op de vorige pagina is te zien hoe de voorgevel er toen
ǀĞƌŵŽĞĚĞůŝũŬ ƵŝƚǌĂŐ͘ Ğ ƌƵŝƚũĞƐ ǌŝũŶ ĂůůĞŵĂĂů ĞƌŐ ŬůĞŝŶ͕
ŽŵĚĂƚŵĞŶƚŽĞŶŶŽŐŐĞĞŶŐƌŽƚĞƌĞŬŽŶŵĂŬĞŶ͘>ĂƚĞƌǌŝũŶ
een aantal ramen voorzien van grotere ruiten.
Het logo tussen de twee linker ramen is het logo van
studentenvereniging Sint Jansbrug en wordt ook wel een
kip genoemd.

Keuken

Voorraad
Balie
Spoelkeuken

h ŐĂĂƚ ǀŝĂ ĚĞ ǀŽŽƌĚĞƵƌ ǀĂŶ KƵĚĞ ĞůŌ ϱϮ ;ůŝŶŬĞƌ ĚĞƵƌͿ
naar binnen. Hier gaat u linksaf naar de eetzaal.

Oude
de
keuken
ke

Tussenlid

De eetzaal
In de eetzaal is een plafond van balken te zien. Om en
Žŵ ǌŝũŶ ĚŝŬŬĞ ǌŽŐĞŶĂĂŵĚĞ ŵŽĞƌďĂůŬĞŶ ĞŶ ĚƵŶŶĞƌĞ
tussenbalken te zien. De moerbalken steunen op houten
ƐƟũůĞŶŝŶĚĞŵƵƵƌ͘ĞŵŽĞƌďĂůŬĞŶǌŝũŶǀĂŶĞŝŬĞŶĞŶǌŝũŶŝŶ
ϭϵϳϬĚĞĞůƐǀĞƌǀĂŶŐĞŶ͘ĞƚƵƐƐĞŶďĂůŬĞŶǌŝũŶǀĂŶŐƌĞŶĞŶ͕
om kosten te besparen.
/ŶĚĞĚĞƌĚĞŵŽĞƌďĂůŬǌŝũŶĚƌŝĞŝŶŬĞƉŝŶŐĞŶŽƉĞĞŶƌŝũƚĞ
ǌŝĞŶ͖ŝŶŚĞƚŵŝĚĚĞŶĞĞŶŚĂůǀĞĐŝƌŬĞů͕ŵĞƚĂĂŶǁĞĞƌƐǌŝũĚĞ
ĚĂĂƌǀĂŶ ĞĞŶ ĚƌŝĞŚŽĞŬũĞ ;ǌŝĞ ĨŽƚŽ ŚŝĞƌŶĂĂƐƚͿ͘ ŝƚ ǌŝũŶ
ǀĞƌŵŽĞĚĞůŝũŬŶŽŐƐƉŽƌĞŶǀĂŶĚĞƐƉŝůƚƌĂƉĚŝĞŚŝĞƌǀĂŶĂĨŚĞƚ
ŵŝĚĚĞŶǀĂŶĚĞϭϴĞĞĞƵǁ;ƚŽƚϭϵϳϬͿŐĞǌĞƚĞŶŚĞĞŌ͘
De eetzaal wordt momenteel gebruikt als open
ŵĞŶƐĂǀŽŽƌŚĞĞůĞůŌĞŶŽŵƐƚƌĞŬĞŶ͘KŶǌĞŵĞŶƐĂŐĞĞŌ
ŵĂĂůƟũĚĞŶĂĂŶϳϬϬĞƚĞƌƐƉĞƌǁĞĞŬ͕ǁĂĂƌǀĂŶϮϬйďĞƐƚĂĂƚ
Ƶŝƚ ŵĞŶƐĞŶ ĚŝĞ ŶŝĞƚ ůŝĚ ǌŝũŶ ǀĂŶ ^ŝŶƚ :ĂŶƐďƌƵŐ͘ KƉ ĚĞǌĞ WůĂƩĞŐƌŽŶĚďĞŐĂŶĞŐƌŽŶĚ͘
ŵĂŶŝĞƌ ďĞŬůĞĞĚƚ Ěŝƚ ƉĂŶĚ ŽŽŬ ĞĞŶ ďƵƵƌƞƵŶĐƟĞ͘ KƉ
ƉŝĞŬŵŽŵĞŶƚĞŶŝƐŚĞƚŵŽŐĞůŝũŬŽŵϳϬϬŵĂĂůƟũĚĞŶŽƉĞĞŶ
dag te bereiden in de keuken.
ŝƚ ŝƐ ƚĞ ĚĂŶŬĞŶ ĂĂŶ ŽŶǌĞ ŬŽŬŬŝŶ͕ DŝƌũĂŵ͕ ĚŝĞ Ăů ϮϬ
ũĂĂƌǀŽŽƌŽŶƐŝŶĚĞŬĞƵŬĞŶƐƚĂĂƚ͘ŝũŚĞƚďĞƌĞŝĚĞŶǀĂŶŚĞƚ
eten en het schoonhouden van de keuken wordt onze kok
ondersteund door de leden van Sint Jansbrug. Ook u bent
ǁĞůŬŽŵŝŶŽŶǌĞŵĞŶƐĂ͊ĞŶŵĂĂůƟũĚŬƵŶƚƵŚŝĞƌŬƌŝũŐĞŶ
ǀŽŽƌŵĂĂƌϰĞƵƌŽ͘

Binnenplaats

Atelier

S
Steeg

Eetzaal

Louvre
Gang
OD52

Gang
OD50

De steeg
Inkepingen in de derde moerbalk in de eetzaal: sporen van spiltrap.
Links naast de eetzaal bevindt zich de steeg, deze is vandaag
ŚĞůĂĂƐŶŝĞƚƚŽĞŐĂŶŬĞůŝũŬ͘,ĞƚŝƐĞĞŶŽǀĞƌŬĂƉƚĞƐƚĞĞŐ͘ŝƚŝƐ
een gevolg van een overkraging van het houtskelet. In de
ƐĐŚĞŵĂƟƐĐŚĞǁĞĞƌŐĂǀĞǀĂŶĚĞŚŽƵƚĐŽŶƐƚƌƵĐƟĞŚŝĞƌŶĂĂƐƚ
is weergegeven hoe dit in elkaar zit. Om deze overkraging
ƚĞ ŬƵŶŶĞŶ ŵĂŬĞŶ ǌŝũŶ ǌŽŐĞŶĂĂŵĚĞ ƐƚĂŶĚǀŝŶŬĞŶ ŝŶ ĚĞ
muur aangebracht.
De schuine balken onder de moerbalken in de eetzaal
ĞŶƐƚĞĞŐǌŽƌŐĞŶǀŽŽƌĚĞƐƚĂďŝůŝƚĞŝƚǀĂŶĚĞǌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟĞ͘
De plafond balken die u in de eetzaal ziet lopen dus door
over de muur en steeg. Waar in de eetzaal een schuine
balk zichtbaar is, bevindt zich aan de andere kant van de
ŵƵƵƌĞĞŶǌĞůĨĚĞƐĐŚƵŝŶĞďĂůŬ͘^ĂŵĞŶŵĞƚĚĞŵƵƵƌƐƟũůĞŶ
vormen deze de standvinken die de balken ondersteunen
eg
ste
aal
en zo de steeg overkragen.
etz
ur
mu

e

hǀĞƌůĂĂƚĚĞĞĞƚǌĂĂůĂĐŚƚĞƌŝŶ͘ǀĞŶƚƵĞĞůŬƵŶƚƵĚŽŽƌůŽƉĞŶ
naar de keuken om een kijkje te nemen. De route volgt
ǀĞƌĚĞƌŵĞƚĚĞƚƌĂƉĂĂŶƵǁƌĞĐŚƚĞƌŚĂŶĚŶĂĂƌďŽǀĞŶ͘ĠŶ
^ĐŚĞŵĂƟƐĐŚĞǁĞĞƌŐĂǀĞŚŽƵƚĐŽŶƐƚƌƵĐƟĞ͘
ƚƌĂƉŽŵŚŽŽŐĞŶƌĞĐŚƚƐďĞǀŝŶĚƚƵǌŝĐŚŝŶĚĞĂĐŚƚĞƌǌĂĂů͘
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De achterzaal
Zoals de naam al zegt staat u nu in het achterhuis. De
begane grond van het achterhuis stamt net als het hoofdĞŶ ǌŝũŚƵŝƐ ǀĂŶ ǀůĂŬ ŶĂ ĚĞ ƐƚĂĚƐďƌĂŶĚ ǀĂŶ ϭϱϯϲ͘ /Ŷ ŚĞƚ
ŵŝĚĚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ϭϴĞ ĞĞƵǁ ǁĞƌĚ ŚĞƚ ĂĐŚƚĞƌŚƵŝƐ ŵĞƚ ĞĞŶ
verdieping verhoogd.
Ğ ŚĞůŌ ǀĂŶ ĚĞ ďĂůŬĞŶ ŝŶ ĚĞǌĞ ƌƵŝŵƚĞ ŚĞďďĞŶ
ŐĞĞŶ ĚƌĂŐĞŶĚĞ ĨƵŶĐƟĞ ŵĞĞƌ͘ /Ŷ ϭϵϳϴ ǁĂƌĞŶ ĚĞ ŽƵĚĞ
balken in slechte staat. Men besloot tussen de oude
ďĂůŬĞŶ ŶŝĞƵǁĞ ĂĂŶ ƚĞ ďƌĞŶŐĞŶ ĚŝĞ ĚĞ ĚƌĂŐĞŶĚĞ ĨƵŶĐƟĞ
zouden overnemen. Om de oude balken wel te kunnen
behouden werden deze vervolgens aan de nieuwe balken
ŽƉŐĞŚĂŶŐĞŶ͘ĞďĂůŬĞŶĚŝĞĚŽŽƌĚĞŝũǌĞƌĞŶƉůĂĂƚũĞƐŝŶŚĞƚ
ŵŝĚĚĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ŐĞĚƌĂŐĞŶ ǌŝũŶ ĚƵƐ ĚĞ ŽƵĚĞ ďĂůŬĞŶ͘ Ğ WůĂƩĞŐƌŽŶĚĞĞƌƐƚĞǀĞƌĚŝĞƉŝŶŐ͘
ŝũǌĞƌĞŶ ƉůĂĂƚũĞƐ ŚĂŶŐĞŶ ĂĂŶ ĞĞŶ ƐƚĂůĞŶ ůŝŐŐĞƌ ĚŝĞ ĚǁĂƌƐ
over de nieuwe balken ligt.
Achterzaall

ƵŝǀĞŶƟů

Tussenlid

We vervolgen de route met dezelfde trap, maar eerst kijken
ǁĞĞǀĞŶŝŶŚĞƚƚƵƐƐĞŶůŝĚ;ĚĞƌƵŝŵƚĞǁĂĂƌĚĞƚƌĂƉƉĞŶŚƵŝƐ
ǌŝĐŚďĞǀŝŶĚƚͿ͘

Balkon

voorhuis
achtergevel
ƚƵƐƐĞŶůŝĚϮĞǀĞƌĚ͘

Het tussenlid
ŝƚ ƚƵƐƐĞŶůŝĚ ǀĞƌďŝŶĚƚ ŚĞƚ ǀŽŽƌŚƵŝƐ ;ĚĞ ƐŽĐŝģƚĞŝƚ͕ ĚĂĂƌ
tussenlid 1e verd.
ŬŽŵĞŶ ǁĞ ŶŽŐͿ ŵĞƚ ĚĞ ĂĐŚƚĞƌǌĂĂů ŝŶ ŚĞƚ ĂĐŚƚĞƌŚƵŝƐ͘
De eerste verdieping van het tussenlid en het houten
ƚƌĂƉƉĞŶŚƵŝƐǁĞƌĚĞŶŝŶϭϵϳϬƚŽĞŐĞǀŽĞŐĚ͘,ĞƚƚƵƐƐĞŶůŝĚŝƐ
met het voorhuis verbonden door het uitbreken van twee
ǀĞŶƐƚĞƌƐ͘ĞĚĂŐŬĂŶƚĞŶǌŝũŶŵĞƚďůĂƵǁĞŵŽǌĂŢĞŬƚĞŐĞůƚũĞƐ
ďĞǌĞƚ Žŵ ĚƵŝĚĞůŝũŬ ƚĞ ŵĂŬĞŶ ĚĂƚ ũĞ ĚŽŽƌ ĚĞ ŵƵƵƌ ŚĞĞŶ
loopt en in een ander bouwdeel komt.
ŽŽƌƐŶĞĚĞŶŽǀĞƌŚĞƚƚƵƐƐĞŶůŝĚ͕ŬŝũŬĞŶĚƌŝĐŚƟŶŐǀŽŽƌŚƵŝƐ͘
sĂŶƵŝƚ ŚĞƚ ƚƵƐƐĞŶůŝĚ ŬŝũŬĞŶ ǁĞ ĚƵƐ ĞŝŐĞŶůŝũŬ ƚĞŐĞŶ
de achtergevel van het voorhuis aan. Dit is nog te zien
ĂĂŶĚĞǌǁĂƌƚĞŐĞǀĞůĂŶŬĞƌƐƚƵƐƐĞŶĚĞŽƉĞŶŝŶŐĞŶ͘ŝũ ŚĞƚ
ƚƌĂƉƉĞŶŚƵŝƐ ŬǁĂŵ ďŝũ ĚĞ ǀĞƌďŽƵǁŝŶŐ ĞĞŶ ŽƵĚ ŬŽǌŝũŶ ƚĞ
ǀŽŽƌƐĐŚŝũŶ͕ĚŝƚŬŽǌŝũŶŝƐǌŝĐŚƚďĂĂƌŐĞďůĞǀĞŶŝŶĚĞŵƵƵƌ͘
ŶŬĞůĞ ũĂƌĞŶ ůĂƚĞƌ ǁĞƌĚ ŚĞƚ ƚƵƐƐĞŶůŝĚ ǁĞĚĞƌŽŵ
verhoogd, met een tweede verdieping. Deze verhoging
ŚĞĞŌ ĞĞŶ ŵĞĞƌ ĞŝŐĞŶƟũĚƐĞ ǀŽƌŵŐĞǀŝŶŐ ŐĞŬƌĞŐĞŶ͕ ŵĞƚ
een bol betonnen dak. Verder is het heel transparant
ƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ ĞŶ ǌŝũŶ ĚĞ ŵĞƚƐĞůǁĞƌŬ ŐĞǀĞůƐ ǀĂŶ ǀŽŽƌͲ ĞŶ
achterhuis in het zicht gelaten. Hier is, zoals u straks zult
ǌŝĞŶ͕ ĚĂŶ ŽŽŬ ĚƵŝĚĞůŝũŬ ĚĂƚ ŵĞŶ ǌŝĐŚ ŝŶ ĞĞŶ ƚƵƐƐĞŶůŝĚ
bevindt.
Kleine Eetzaal

Tussenlid

Garderobe
G
d b

We nemen de trap naar boven en slaan linksaf. De route
ůŽŽƉƚ ŝŶ ǌŝũŶ ŐĞŚĞĞů ŶĂĂƌ ĚĞ ǀŽŽƌŬĂŶƚ ǀĂŶ ŚĞƚ ƉĂŶĚ͘
KŶĚĞƌǁĞŐŬŽŵƚƵůĂŶŐƐĚĞŐĂƌĚĞƌŽďĞĞŶĚĞƚŽŝůĞƩĞŶ͘

//ŶƐƚĂůůĂƟĞƐ
ŶƐƚĂ ĂƟ
ƟĞƐ
Klushok
K
ushok 1

Klushok
K
h 2
Toilet

De oude bestuurskamer
ĞǌĞŬĂŵĞƌŚĞĞƚǌŽǀĂŶǁĞŐĞĚĞĨƵŶĐƟĞĚŝĞŚĞƚǀƌŽĞŐĞƌ
ǀĞƌǀƵůĚĞ͘dŽĞŶŝŶϭϵϳϬŚĞƚƉĂŶĚŐĞƌĞŶŽǀĞĞƌĚǁĞƌĚŚĂĚ
ŵĞŶ ĞĞŶ ƐƚĞŝŐĞƌ ǀŽŽƌ ĚĞ ŐĞǀĞů ƐƚĂĂŶ͘ dŝũĚĞŶƐ ĚĞ ďŽƵǁ
bleek op een gegeven moment dat de ruimte tussen
steiger en voorgevel vergroot of verkleind kon worden. De
ƐƚĞŝŐĞƌďůĞĞŬĞĐŚƚĞƌǀĂƐƚƚĞǌŝƩĞŶĂĂŶŚĞƚŶŝĞƚďĞǁĞĞŐďĂƌĞ
ŚŽƵƚƐŬĞůĞƚ͘/ŶĂůůĞƌŝũůŝƐƚŽĞŶĚĞůŽƐƐƚĂĂŶĚĞǀŽŽƌŐĞǀĞůŵĞƚ
ĞǆƚƌĂ ĂŶŬĞƌƐ ǀĂƐƚŐĞǌĞƚ ĂĂŶ ŚĞƚ ŚŽƵƚƐŬĞůĞƚ͘ ŝƚ ŝƐ ŶŽŐ ďŝũ
WůĂƩĞŐƌŽŶĚƚǁĞĞĚĞǀĞƌĚŝĞƉŝŶŐ͘
het raam en de houten balken te zien.
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ŶŽŬƐƟũůƚũĞ

ũƵŬ
ϯ

KƉĚĞŵŽĞƌďĂůŬ;ĚĞĚŝŬŬĞďĂůŬͿŝŶŚĞƚŵŝĚĚĞŶǀĂŶĚĞǌĞ
ƌƵŝŵƚĞŝƐĞĞŶĂĂŶƚĂůŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞƐƉŽƌĞŶƚĞǌŝĞŶ͘ĞŶďĞĞƚũĞ
ůŝŶŬƐŝƐĞĞŶǌŽŐĞŶĂĂŵĚǌĂĂŐĚƌŝĞŚŽĞŬũĞŽƉĚĞŽŶĚĞƌŬĂŶƚ
ƚĞ ǌŝĞŶ͘ ,ŽƵƚ ǁĞƌĚ ĚĞƐƟũĚƐ ŐĞǌĂĂŐĚ ŵĞƚ ĞĞŶ ƌĂĂŵǌĂĂŐ͕
ǌŽĂůƐ ƚĞ ǌŝĞŶ ŝƐ ŽƉ ĚĞ ĂĩĞĞůĚŝŶŐ ŚŝĞƌŶĂĂƐƚ͘ DĞŶ ǌĂĂŐĚĞ
eerst van de ene kant en dan van de andere kant. Waar de
ǌĂĂŐƐŶĞĚĞƐďŝũĞůŬĂĂƌŬǁĂŵĞŶďůĞĞĨĞĞŶŬůĞŝŶĚƌŝĞŚŽĞŬũĞ
ŽǀĞƌǁĂĂƌŚĞƚŚŽƵƚďƌĂŬ͘^ŽŵƐŝƐǌŽ͛ŶǌĂĂŐĚƌŝĞŚŽĞŬũĞŶŽŐ
terug te vinden in balken, zoals hier.
ĞŶ ƚǁĞĞĚĞ ŽƉŵĞƌŬĞůŝũŬ ƐƉŽŽƌ ŝƐ ĚĞ ĂĂŶǁĞǌŝŐŚĞŝĚ
van een zogenaamd steekgat. Hout kwam vroeger vaak
uit Duitsland. De stammen werden samen gebonden tot
een groot vlot, dat de rivier af voer tot een stapelplaats
ŝŶ EĞĚĞƌůĂŶĚ͕ ǌŝĞ ĂĩĞĞůĚŝŶŐ ŚŝĞƌŶĂĂƐƚ͘ sŽŽƌ ŚĞƚ ,ĞƚǌĂŐĞŶŵĞƚĞĞŶƌĂĂŵǌĂĂŐ;ĞŶĞĞŶǌĂĂŐĚƌŝĞŚŽĞŬũĞͿ͘
ƐĂŵĞŶďŝŶĚĞŶŵĞƚƚǁŝũŐĞŶǁĞƌĚĞŶŽƉĚĞŚŽĞŬĞŶǀĂŶĚĞ
ƐƚĂŵŵĞŶŐĂƚĞŶŐĞďŽŽƌĚ͘DĞĞƐƚĂůŐĂĂŶĚĞǌĞŐĂƚĞŶ;ĚĞĞůƐͿ
ǀĞƌůŽƌĞŶďŝũŚĞƚǀĞƌǁĞƌŬĞŶǀĂŶŚĞƚŚŽƵƚ͘/ŶĚĞǌĞŵŽĞƌďĂůŬ
is rechts echter nog een volledig gat aanwezig, helemaal
links is nog een deel van een steekgat te zien.
Aan de kleine uitbouw in de kap is goed te zien hoe
ŵĞŶŚĞƚůŝŶŬĞƌƌĂĂŵŝŶĞĞŶƐŽŽƌƚŶŝƐŝŶĚĞŽƵĚĞŬĂƉŚĞĞŌ
ondergebracht. Dit is gebeurd toen de voorgevel in het
ŵŝĚĚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ϭϴĞ ĞĞƵǁ ǁĞƌĚ ǀĞƌŶŝĞƵǁĚ ĞŶ ĚĂĂƌŵĞĞ
ook werd verhoogd.
dŽƚ ϭϵϳϬ ŚĞďďĞŶ ŚŝĞƌ ƐƚƵĚĞŶƚĞŶ ŐĞǁŽŽŶĚ͘ ĠŶ ǀĂŶ
ĚĞǌĞ ƐƚƵĚĞŶƚĞŶ ǁŝůĚĞ ǌŝũŶ ďĞĚ ŐƌĂĂŐ ŶĞĞƌǌĞƩĞŶ ŽƉ ĚĞ ĞŶŚŽƵƚǀůŽƚŽƉǁĞŐŶĂĂƌEĞĚĞƌůĂŶĚ;ĞŶĞĞŶƐƚĞĞŬŐĂƚͿ͘
ƉůĞŬǀĂŶĞĞŶƐƟũůĞŶǁĂƐĚƵƐĂůďĞŐŽŶŶĞŶŵĞƚĚŽŽƌǌĂŐĞŶ͘
'ĞůƵŬŬŝŐ ďĞĚĂĐŚƚ ĞĞŶ ŵĞĚĞďĞǁŽŶĞƌ ǌŝĐŚ ĚĂƚ ĚĞǌĞ ƐƟũů
ŵŝƐƐĐŚŝĞŶǁĞůĞĞŶĨƵŶĐƟĞŚĂĚ͘ĞƐƟũůŝƐĚƵƐďůŝũǀĞŶƐƚĂĂŶ͘
De inkeping is nog goed zichtbaar.

ũƵŬ
Ϯ

EĂĚĞŽƵĚĞďĞƐƚƵƵƌƐŬĂŵĞƌƚĞŚĞďďĞŶǀĞƌůĂƚĞŶƐůĂĂŶǁĞ
ůŝŶŬƐĂĨďŝũĚĞĞĞƌƐƚĞĚĞƵƌ͘ĞŶƚƌĂƉŽŵŚŽŽŐĞŶƵŬŽŵƚŽƉ
onze zolder, Oele.

ǀůŝĞƌŝŶŐ;ŽĞůĞͿ

ŇŝĞƌŝŶŐ
dekbalk
korbeel
spantbeen
ŇŝĞƌŝŶŐ
dekbalk
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Oele
De naam Oele komt van een vroegere burgemeester van
ĞůŌ͕ ŐĞŶĂĂŵĚ KĞůĞ͘ Ğ ƐƚƵĚĞŶƚĞŶ ĚŝĞ ǀƌŽĞŐĞƌ ŝŶ Ěŝƚ
ǌŽůĚĞƌ;ŽƵĚĞďĞƐƚƵƵƌƐŬĂŵĞƌͿ
pand woonden hadden hun kat naar hem vernoemd. Die
ŬĂƚǁĂƐĞŝŐĞŶůŝũŬĂůƟũĚŽƉĚĞǌĞǌŽůĚĞƌƚĞǀŝŶĚĞŶ͕ǀĂŶĚĂĂƌ
dĞŬĞŶŝŶŐǀĂŶĞĞŶƐƉĂŶƚƵŝƚĚĞŬĂƉĐŽŶƐƚƌƵĐƟĞ͘
dat Oele Oele is geworden.
KĞůĞŝƐĨĞŝƚĞůŝũŬŐĞĞŶǌŽůĚĞƌ͕ŵĂĂƌĞĞŶǀůŝĞƌŝŶŐ͘ĞŬĂƉ
ďĞŐŝŶƚ ďŝũ ŚĞƚ ĞŝŶĚĞ ǀĂŶ ĚĞ ǌŝũŐĞǀĞůƐ͕ Ěŝƚ ŝƐ ŝŶ ĚĞ ŽƵĚĞ
bestuurskamer, die zich dus niet op de tweede verdieping,
FLIE
RING
ŵĂĂƌŽƉĚĞǌŽůĚĞƌďĞǀŝŶĚƚ͘ĞŬĂƉĐŽŶƐƚƌƵĐƟĞďĞƐƚĂĂƚƵŝƚ
><
<
ĚƌŝĞǌŽŐĞŶĂĂŵĚĞŐĞƐƚĂƉĞůĚĞũƵŬŬĞŶŵĞƚĚĂĂƌďŽǀĞŶŶŽŐ
houten
ĞĞŶŶŽŬƐƟũůƚũĞ͕ǌŝĞƚĞŬĞŶŝŶŐŚŝĞƌŶĂĂƐƚ͘ůŬũƵŬďĞƐƚĂĂƚƵŝƚ toogspantbenen met daarover een dekbalk. Tussen spantbeen nagel
ĞŶ ĚĞŬďĂůŬ ŝƐ ĞĞŶ ŬŽƌďĞĞů ;ƐĐŚŽŽƌͿ ĂĂŶŐĞďƌĂĐŚƚ͘ KǀĞƌ
gat
de uiteinden van de dekbalken liggen balken die het dak pen
ĚƌĂŐĞŶ͕ ǌŽ͛Ŷ ďĂůŬ ŚĞĞƚ ĞĞŶ ŇŝĞƌŝŶŐ ;ŵĞƚ ĞĞŶ ĨͿ͘ Ğ ůĂƚĞƌ
ontstane vloer op deze hoogte kreeg vervolgens de naam
ǀůŝĞƌŝŶŐ;ŵĞƚĞĞŶǀͿ͘KĞůĞŝƐĚƵƐĞŝŐĞŶůŝũŬĞĞŶǀůŝĞƌŝŶŐ͘
Ğ ŬĂƉ ďĞƐƚĂĂƚ Ƶŝƚ ǀŝũĨ ǀĂŶ ĚĞ ŚŝĞƌďŽǀĞŶ ďĞƐĐŚƌĞǀĞŶ
ƐƉĂŶƚĞŶŽƉĞĞŶƌŝũ͘ĞǌĞƐƉĂŶƚĞŶǁĞƌĚĞŶĞůĚĞƌƐŐĞďŽƵǁĚ͕
ǀĞƌǀŽůŐĞŶƐƵŝƚĞůŬĂĂƌŐĞŚĂĂůĚ͕ŶĂĂƌĞůŌŐĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĞƌĚ
ĞŶ ĚĂĂƌ ǁĞĞƌ ŝŶ ĞůŬĂĂƌ ŐĞǌĞƚ͘ ŽŽƌ ŚĞƚ ŚĂŶĚǁĞƌŬ ǌŝũŶ
alle balken en verbindingen net iets anders, waardoor <ŶŽŽƉƉƵŶƚŵĞƚǀĞƌďŝŶĚŝŶŐĞŶ;ƐĐŚĞŵĂƟƐĐŚĞŶĨŽƚŽͿ͘
door Eva Osinga-Dubbelboer, bouwhistoricus

ĞůŬĞďĂůŬƉƌĞĐŝĞƐŽƉĚĞũƵŝƐƚƉůĞŬŝŶĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟĞŵŽĞƐƚ
komen. Daarom werden er telmerken op de houten
ŽŶĚĞƌĚĞůĞŶ ĂĂŶŐĞďƌĂĐŚƚ͘ /Ŷ ĚĞǌĞ ŬĂƉĐŽŶƐƚƌƵĐƟĞ ǌŝũŶ ŽƉ
de achterkant van de knooppunten de telmerken I, II, III,
////ĞŶsƚĞǀŝŶĚĞŶ;ǌŝĞĨŽƚŽŚŝĞƌŶĂĂƐƚͿ͘
De verbindingen werden gemaakt met pen-gat
verbindingen. Uit het ene onderdeel werd een pen
gehakt en uit het andere een gat. Deze pen werd in het
gat geschoven en vervolgens werd de verbindingen met
ŚŽƵƚĞŶƚŽŽŐŶĂŐĞůƐŽĨŝũǌĞƌĞŶŶĂŐĞůƐŽƉƐƉĂŶŶŝŶŐŐĞďƌĂĐŚƚ Telmerk.
;ǌŝĞƐĐŚĞƚƐĞŶĨŽƚŽǀŽƌŝŐĞƉĂŐŝŶĂͿ͘
KƉ ĚĞ ƐƉĂŶƚďĞŶĞŶ ǀĂŶ ŚĞƚ ĚĞƌĚĞ ũƵŬ ŝƐ ŶĂĂƐƚ ĚĞ
hiervoor genoemde set telmerken nog een set gevonden.
Deze merken beginnen links achterin de hoek en lopen spant I werd
ƌŽŶĚƚŽƚŝŶĚĞƌĞĐŚƚĞƌŚŽĞŬĂĐŚƚĞƌŝŶ;ǌŝĞƐĐŚĞƚƐŚŝĞƌŶĂĂƐƚͿ͘ verplaatst
In deze telling ontbreken echter twee merken: V en VI.
Deze zouden op het eerste spant moeten staan. Het derde
V
ũƵŬŝƐŚŝĞƌĞĐŚƚĞƌŶŝĞƚŵĞĞƌĂĂŶǁĞǌŝŐ͕ĚĞƚŽŽŐŶĂŐĞůŐĂƚĞŶ
ǌŝũŶŶŽŐǁĞůǌŝĐŚƚďĂĂƌŝŶĚĞĚĞŬďĂůŬ͘dŽĞŶĚĞŐĞǀĞůŝŶŚĞƚ
ŵŝĚĚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ϭϴĞ ĞĞƵǁ ǁĞƌĚ ǀĞƌĂŶĚĞƌĚ ǀĂŶ ƚŽƉŐĞǀĞů
ŝŶ ƐĐŚŝůĚĚĂŬ ǁĞƌĚ ŚĞƚ ĚĞƌĚĞ ũƵŬ ǀĂŶ ŚĞƚ ĞĞƌƐƚĞ ƐƉĂŶƚ
ǀĞƌǁŝũĚĞƌĚĞŶĞůĚĞƌƐŝŶŚĞƚƉĂŶĚŚĞƌŐĞďƌƵŝŬƚ͘tĞŬŽŵĞŶ
ĚŝƚũƵŬ͕ŵĠƚĚĞƚĞůŵĞƌŬĞŶsĞŶs/ůĂƚĞƌŝŶĚĞƌŽŶĚůĞŝĚŝŶŐ
nog tegen.
EĂĂƐƚƚĞůŵĞƌŬĞŶďĞǀĂƚĚĞŬĂƉĐŽŶƐƚƌƵĐƟĞŽŽŬĂŶĚĞƌĞ
ŵĞƌŬĞŶ͘KƉĚĞĚĞŬďĂůŬǀĂŶŚĞƚĞĞƌƐƚĞƐƉĂŶƚŝƐǀůĂŬďŝũĚĞ
ŵƵƵƌ ĞĞŶ ĚƵŝĚĞůŝũŬ ŵĞƌŬ ǌŝĐŚƚďĂĂƌ ;ǌŝĞ ĨŽƚŽ ŚŝĞƌŶĂĂƐƚͿ͘
KǀĞƌ Ěŝƚ ƐŽŽƌƚ ŵĞƌŬĞŶ ŝƐ ŶŽŐ ƌĞůĂƟĞĨ ǁĞŝŶŝŐ ďĞŬĞŶĚ͘ Ğ
kunnen verschillende dingen aangeven; de eigenaar, de
ƟŵŵĞƌŵĂŶ͕ĚĞƐƚĂƉĞůƉůĂĂƚƐ͕ĞƚĐ͘

Ander merk.

I
II
III

VIIII

IIII

VIII
VII

VI

^ĐŚĞŵĂƟƐĐŚĞǁĞĞƌŐĂǀĞŚŽƵƚĐŽŶƐƚƌƵĐƟĞ͘

h ŬƵŶƚ ŚŝĞƌ ďůŝũǀĞŶ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ŬŽƉũĞ ŬŽĸĞ ŽĨ ƚŚĞĞ ŽĨ ĚĞ
rondleiding vervolgen. U loopt twee trappen naar beneden
ĞŶŐĂĂƚĚĂŶĚĞĚĞƵƌƌĞĐŚƚǀŽŽƌƵĚŽŽƌ͘EƵďĞǀŝŶĚƚƵǌŝĐŚ
in de sociëteit.
Sociëteit
ĞƐŽĐŝģƚĞŝƚŝƐŚĞƚŚĂƌƚǀĂŶĚĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ͘,ŝĞƌƐƚĂĂƚĚĞďĂƌ
ǁĞůŬĞǀŝũĨĚĂŐĞŶƉĞƌǁĞĞŬǀŽŽƌŽŶǌĞůĞĚĞŶŐĞŽƉĞŶĚŝƐ͘,Ğƚ
ďĂƌďůĂĚŚĞĞŌǀƌŽĞŐĞƌŶŽŐŝŶĚĞŚƵŝĚŝŐĞĞĞƚǌĂĂůŐĞƐƚĂĂŶ͘
,ĞƚƉůĂĨŽŶĚŝƐǀƌŝũůĂĂŐ͕ĚŝƚŬŽŵƚĚŽŽƌĚĂƚŚĞƚŽŽƌƐƉƌŽŶŬĞůŝũŬ
ĞĞŶ ŝŶĚƵƐƚƌŝĞĞů ƉĂŶĚ ŝƐ͘ sŽŽƌ ĚĞ ϭϲĞͲĞĞƵǁƐĞ ďƌŽƵǁĞƌŝũ
was een hogere verdieping niet nodig.
KŽŬŚŝĞƌŝƐĚĞŚŽƵƚĐŽŶƐƚƌƵĐƟĞŐŽĞĚƚĞǌŝĞŶ͘EĞƚĂůƐŝŶ
ĚĞǌĂĂůŚŝĞƌŽŶĚĞƌ;ĚĞĞĞƚǌĂĂůͿǌŝũŶŚŝĞƌŚŽƵƚĞŶŵƵƵƌƐƟũůĞŶ
met daarover moerbalken en korbelen ertussen te
ǌŝĞŶ͘ Ğ ŵŽĞƌďĂůŬĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ǀůĂŬ ďŝũ ĚĞ ŬŽƌďĞůĞŶ ĞǆƚƌĂ
ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĚŵĞƚ;ůĂƚĞƌĂĂŶŐĞďƌĂĐŚƚĞͿƐƟũůĞŶ͘ĞǌĞƐƟũůĞŶ
staan op de muur tussen de eetzaal en steeg. Het deel
ĂĐŚƚĞƌ ĚĞ ƐƟũůĞŶ ďĞǀŝŶĚƚ ǌŝĐŚ ĚƵƐ ďŽǀĞŶ ĚĞ ŽǀĞƌĚĞŬƚĞ
steeg. Dwars over de moerbalken liggen de kleiner
ǌŽŐĞŶĂĂŵĚĞ ŬŝŶĚĞƌďŝŶƚĞŶ͕ ǌŽ ŽŶƚƐƚĂĂƚ ĞĞŶ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟĞ
die samengestelde balklaag wordt genoemd.
ŝũĚĞƌĞƐƚĂƵƌĂƟĞǀĂŶϭϵϳϬŵŽĞƐƚŽŽŬŚŝĞƌŚĞƚŶŽĚŝŐĞ
ŚŽƵƚ ǀĞƌǀĂŶŐĞŶ ǁŽƌĚĞŶ͘ Ğ ƐƟũůĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ǀĞƌǀĂŶŐĞŶ
door spoorbielzen, om kosten te besparen.

Achterzaall

ƵŝǀĞŶƟů

Tussenlid

Balkon

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ
Sociëteit
oc t

Bestuurskamer

WůĂƩĞŐƌŽŶĚĞĞƌƐƚĞǀĞƌĚŝĞƉŝŶŐ͘
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Deze drempel laat de scheiding van de twee panden zien.
De panden waren vroeger één. In het midden van de
ϭϴĞ ĞĞƵǁ ǌŝũŶ ĚĞ ƚǁĞĞ ƉĂŶĚĞŶ ŐĞƐĐŚĞŝĚĞŶ ǀĞƌŬŽĐŚƚ ĞŶ
dus sindsdien als twee panden door het leven gegaan. In
ϭϵϴϴ͕ŶĂĚĞĂĂŶŬŽŽƉǀĂŶKƵĚĞĞůŌϱϬĚŽŽƌ:ĂŶƐďƌƵŐ͕ŝƐ
Ğƌ ŚŝĞƌ ŝŶ ĚĞ ƐŽĐŝģƚĞŝƚ ĞĞŶ ǀĞƌďŝŶĚŝŶŐ ƚƵƐƐĞŶ ĚĞ ƉĂŶĚĞŶ
gekomen.

achterzaal

ĚƵ
ŝǀĞ
ŶƟ
ů

tĞǀĞƌǀŽůŐĞŶŽŶǌĞǁĞŐŽŵĚĞďĂƌŚĞĞŶ͘,ĂůǀĞƌǁĞŐĞŬŽŵƚ
u een ijzeren ‘drempel’ tegen.

;ƚƵƐƐĞŶůŝĚͿ

ůƐ Ƶ ĚŽŽƌůŽŽƉƚ ǌŝĞƚ Ƶ ĂĂŶ Ƶǁ ůŝŶŬĞƌŚĂŶĚ ŶŽŐ ĞĞŶ ĚĞƵƌ͘
ŝƚ ŝƐ ŽŶǌĞ ƌŽŽŬƌƵŝŵƚĞ ĞŶ ǁĞůůŝĐŚƚ ĚĂĂƌŽŵ ŶŝĞƚ ƉƌĞƫŐ
ǀŽŽƌƵŽŵƚĞďĞǌŽĞŬĞŶ͘,ŝĞƌďĞǀŝŶĚƚǌŝĐŚ ĞĐŚƚĞƌǁĞůŚĞƚ
ŽŶƚďƌĞŬĞŶĚĞƐƉĂŶƚƵŝƚĚĞŬĂƉ͕ĞĞŶŬŝũŬũĞŝƐĚƵƐŵŝƐƐĐŚŝĞŶ
ƚŽĐŚĚĞŵŽĞŝƚĞǁĂĂƌĚ͘

huidige
ƐŽĐŝģƚĞŝƚ

eetzaal

Louvre

bestuurskamer

ĞĚƵŝǀĞŶƟů
ĞǌĞƌƵŝŵƚĞŝƐĚĞǌŽůĚĞƌǀĂŶŚĞƚŬůĞŝŶĞĂĐŚƚĞƌŚƵŝƐũĞĂĐŚƚĞƌ WůĂƩĞŐƌŽŶĚĞŶǀĂŶǀŽŽƌϭϵϳϬ;ůŝŶŬƐďĞŐĂŶĞŐƌŽŶĚ͕ƌĞĐŚƚƐϭĞǀĞƌĚŝĞƉŝŶŐͿ͕
KƵĚĞ ĞůŌ ϱϬ͘ ŝƚ ĂĐŚƚĞƌŚƵŝƐũĞ ǁĞƌĚ ŐĞďŽƵǁĚ ŝŶ ŚĞƚ ŵĞƚůŽĐĂƟĞŝũǌĞƌĞŶ͚ĚƌĞŵƉĞů͛ŝŶĐŝƌŬĞů͘
ŵŝĚĚĞŶǀĂŶĚĞϭϴĞĞĞƵǁ͕ŐĞůŝũŬŵĞƚŚĞƚǀĞƌǀĂŶŐĞŶǀĂŶĚĞ
ǀŽŽƌŐĞǀĞůĞŶŚĞƚǀĞƌǁŝũĚĞƌĞŶǀĂŶĚĞŬĂƉĐŽŶƐƚƌƵĐƟĞǀĂŶ
ŚĞƚŚŽŽĨĚŚƵŝƐ ;ǌŝĞ KĞůĞͿ͘ ,ĞƚǀĞƌǁŝũĚĞƌĚĞĚĞĞů;ũƵŬͿ ǀĂŶ
Oele werd in dit achterhuis hergebruikt als kapspant.
,Ğƚ ƐƉĂŶƚ ŚĞĞŌ ĚĞǌĞůĨĚĞ ŽƉďŽƵǁ ĞŶ ĂĨŵĞƟŶŐ ĞŶ
ĞǀĞŶĞĞŶƐĞĞŶŶŽŬƐƟũůƚũĞĞƌŽƉ;ĂůŝƐĚĞǌĞůĂƚĞƌǀĞƌǀĂŶŐĞŶͿ͘
ĞŵŝƐƐĞŶĚĞƚĞůŵĞƌŬĞŶsĞŶs/ŐĂǀĞŶĞĐŚƚĞƌŚĞƚďĞǁŝũƐ
ĚĂƚŚĞƚŚŝĞƌŽŵŚĞƚǀĞƌƉůĂĂƚƐƚĞũƵŬŐĂĂƚ͘ĞǌĞƚĞůŵĞƌŬĞŶ
ǌŝũŶůĂĂŐŽƉĚĞƐƉĂŶƚďĞŶĞŶĂĂŶĚĞŬĂŶƚǀĂŶĚĞŝŶŐĂŶŐǀĂŶ
deze ruimte te zien. Op de andere kant van het spantbeen
;ĞŶŽƉĚĞĚĞŬďĂůŬͿƐƚĂĂƚďŝũŚĞƚŬŶŽŽƉƉƵŶƚŚĞƚƚĞůŵĞƌŬ/͕
van het eerste spant.
EĂŚĞƚďĞǌŽĞŬĂĂŶĚĞĚƵŝǀĞŶƟůŐĂĂƚƵƌĞĐŚƚĚŽŽƌĞŶŶĞĞŵƚ
ĚĞƚǁĞĞĚĞĂĨƐůĂŐŶĂĂƌůŝŶŬƐ;ŶĂĚĞƚƌĂƉͿ͘ůƐƵĚŽŽƌůŽŽƉƚ
Telmerk VI op spantbeen.
ǀŝŶĚƚƵĂĂŶĚĞƌĞĐŚƚĞƌŬĂŶƚĚĞďĞƐƚƵƵƌƐŬĂŵĞƌ͘
Bestuurskamer
De bestuurskamer wordt, zoals de naam al zegt, gebruikt
ĚŽŽƌŚĞƚďĞƐƚƵƵƌ͘,ŝĞƌǁĞƌŬĞŶǌŝũǌĞǀĞŶĚĂŐĞŶƉĞƌǁĞĞŬ
om de vereniging draaiende te houden.
In het begin van de 19e eeuw is het plafond in deze
ƌƵŝŵƚĞ ǀĞƌŚŽŽŐĚ͘ tĂĂƌƐĐŚŝũŶůŝũŬ ǁŝůĚĞ ŵĞŶ ŽƉ ĚĞǌĞ
ǀĞƌĚŝĞƉŝŶŐĞĞŶǀŽŽƌŶĂŵĞƌĞƌƵŝŵƚĞĐƌĞģƌĞŶ͕ĚĂŶĚĞůĂŐĞ
ƌƵŝŵƚĞƐ ǌŽĂůƐ ǁĞ ĚŝĞ ŝŶ ĚĞ ƐŽĐŝģƚĞŝƚ ŚĞďďĞŶ ŐĞǌŝĞŶ͘ Ğ
ƌĂŵĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ďŝũ ĚĞǌĞ ǀĞƌďŽƵǁŝŶŐ ŽŽŬ ǀĞƌǀĂŶŐĞŶ ĞŶ
verhoogd. Inmiddels kon men grotere stukken glas maken,
dus de nieuwe ramen kregen grotere ruiten dan de oude.

Telmerk I op twee plekken.

bibliotheek

bestuurskamer

sĂŶƵŝƚĚĞďĞƐƚƵƵƌƐŬĂŵĞƌŬƵŶƚƵŶŽŐŵĞƚĞĞŶƚƌĂƉŽŵŚŽŽŐ
ŶĂĂƌĚĞďŝďůŝŽƚŚĞĞŬ͘
Louvre
De bibliotheek
h ďĞŶƚ ŶĞƚ ĞĞŶ ĞǆƚƌĂ ƚƌĂƉƉĞƚũĞ ŽƉŐĞůŽƉĞŶ͘ ŝƚ ŝƐ ĚƵƐ
het gevolg van het verhogen van het plafond van de
houtkelder
ďĞƐƚƵƵƌƐŬĂŵĞƌ͘KƉŚĞƚďŽƌĚĞƐũĞƚƵƐƐĞŶĚĞƚǁĞĞƚƌĂƉƉĞŶ
ǌŝũŶŶŽŐĚĞŽŽƌƐƉƌŽŶŬĞůŝũŬĞǀůŽĞƌƉůĂŶŬĞŶǀĂŶĚĞǌŽůĚĞƌƚĞ
zien. Het verhogen van het plafond in de bestuurskamer, ŽŽƌƐŶĞĚĞǀĂŶŚĞƚǌŝũŚƵŝƐ͘
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voorgevel verhoogd
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en daarmee het verhogen van de zoldervloer, is tevens te
zien aan de ramen, welke meteen op de grond beginnen.
Ğ ŬĂƉĐŽŶƐƚƌƵĐƟĞ ǌŝĞƚ Ğƌ ŵŝƐƐĐŚŝĞŶ ǁĂƚ ǀƌĞĞŵĚ Ƶŝƚ͘
Dit is het gevolg van een aanpassing in het midden van
ĚĞϭϴĞĞĞƵǁ͘tĞďĞǀŝŶĚĞŶŽŶƐŚŝĞƌŝŶŚĞƚǌŝũŚƵŝƐ͕ǁĂĂƌ
ĚĞ ŬĂƉĐŽŶƐƚƌƵĐƟĞ ĂĂŶǀĂŶŬĞůŝũŬ ŚĞƚǌĞůĨĚĞ ǁĂƐ ĂůƐ ŝŶ ŚĞƚ
ŚŽŽĨĚŚƵŝƐ;KĞůĞͿ͕ĂůůĞĞŶĚĂŶĞĞŶŬǁĂƌƚƐůĂŐŐĞĚƌĂĂŝĚ͕ǌŝĞ
ĚĞƐĐŚĞƚƐŽƉƉĂŐŝŶĂϮ͘
/Ŷ ĚĞ ƐĐŚĞƚƐ ŚŝĞƌŶĂĂƐƚ ŝƐ ĚĞ ŽŽƌƐƉƌŽŶŬĞůŝũŬĞ
ŬĂƉĐŽŶƐƚƌƵĐƟĞ ǁĞĞƌŐĞŐĞǀĞŶ͘ Ğ ĂĂŶƉĂƐƐŝŶŐĞŶ Ƶŝƚ ŚĞƚ
ŵŝĚĚĞŶǀĂŶĚĞϭϴĞĞĞƵǁǌŝũŶŐĞƐƟƉƉĞůĚ͘,ŝĞƌďŝũǁĞƌĚĞŶ
ƐƉĂŶƚďĞŶĞŶϮĞũƵŬĂĨŐĞǌĂĂŐĚ
ĚĞŐƌŝũƐŐĞŵĂĂŬƚĞŽŶĚĞƌĚĞůĞŶǀĞƌǁŝũĚĞƌĚ͘ĞǁŝƩĞĚĞůĞŶ
ŶŝĞƵǁĞĚĞŬďĂůŬϭĞũƵŬ
ǌŝũŶŶŽŐƐƚĞĞĚƐŝŶĚĞŬĂƉĂĂŶǁĞǌŝŐ͘
De voorgevel werd verhoogd, hierdoor moest ook het
ĞĞƌƐƚĞ ũƵŬ ǀĞƌǀĂŶŐĞŶ ǁŽƌĚĞŶ͘ Ğ ŶŝĞƵǁĞ ĚĞŬďĂůŬ ǁĞƌĚ
hoger geplaatst en werd in de voorgevel opgelegd in plaats
van op een spantbeen. Alleen aan de achterkant werd
een nieuw spantbeen aangebracht. De spantbenen van
vloer in de 19e eeuw verhoogd
ŚĞƚƚǁĞĞĚĞũƵŬǁĞƌĚĞŶĂĨŐĞǌĂĂŐĚ͕ǌŽĚĂƚǌĞŽƉĚĞŶŝĞƵǁĞ
ĚĞŬďĂůŬŬŽŶĚĞŶƐƚĂĂŶ͘,ĞƚŶŝĞƵǁĞũƵŬǁĞƌĚƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚŝŶ
grenen hout in plaats van in eiken hout. Het eikenhout in
ĚĞŬĂƉƐƚĂŵƚĚƵƐƵŝƚĚĞϭϲĞĞĞƵǁĞŶŚĞƚŐƌĞŶĞŶŚŽƵƚƵŝƚ ^ĐŚĞƚƐǀĂŶǁŝũǌŝŐŝŶŐĞŶŝŶĚĞŬĂƉĐŽŶƐƚƌƵĐƟĞǀĂŶŚĞƚǌŝũŚƵŝƐ͘
ĚĞϭϴĞĞĞƵǁ͘
De dakhelling aan de voorkant veranderde ook
door het verhogen van de voorgevel. Het dak kon zo
ŶŝĞƚ ůĂŶŐĞƌ ŽƉ ĚĞ ŇŝĞƌŝŶŐĞŶ ƌƵƐƚĞŶ͘ ,ŝĞƌǀŽŽƌ ǁĞƌĚ ĞĞŶ
ŚƵůƉĐŽŶƐƚƌƵĐƟĞ ĂĂŶŐĞďƌĂĐŚƚ ŵĞƚ ĞĞŶ ĞǆƚƌĂ ƐƉĂŶƚďĞĞŶ
ĚĂƚŽǀĞƌŚĞƚƚǁĞĞĚĞĞŶĚĞƌĚĞũƵŬĚŽŽƌůŽŽƉƚ͘,ŝĞƌŽƉǌŝũŶ
ĞǆƚƌĂŇŝĞƌŝŶŐĞŶĂĂŶŐĞďƌĂĐŚƚǁĂĂƌŚĞƚŶŝĞƵǁĞĚĂŬŽƉƌƵƐƚ͘
ŝƚĂůůĞƐǌŽƌŐǀŽŽƌĞĞŶǁĂƚǀƌĞĞŵĚĞŬĂƉĐŽŶƐƚƌƵĐƟĞ͘
Aan de linkerkant van de ruimte ziet u op de vloer een
inpandige dakgoot, een zogenaamde keulse goot. Via
deze goot wordt het regenwater van het dakvlak aan de
ĞŶͿ
;ĞŝŬ
ũƵŬ

Ğ
ϯ
voorkant, naar een afvoer aan de achterkant geleid. Zo is

ďĂůŬ
ĚĞŬ
er langs de voorgevel geen hemelwaterafvoer te zien.
Alle leden die afstuderen mogen een boek schenken
aan de vereniging, dit zorgt voor onze verzameling aan
boeken.

ĞǆƚƌĂ
Ś

ƵůƉĐŽ

We vervolgen onze weg naar beneden, slaan linksaf en
vervolgens nog een keer via de trap naar beneden. Aan
ŚĞƚĞŝŶĚĞǀĂŶĚĞƚƌĂƉǌŝƚĞĞŶĚĞƵƌůŝŶŬƐǀĂŶĚĞƚƌĂƉ͘ĞǌĞ
ĚĞƵƌůĞŝĚƚŶĂĂƌĚĞŚŽƵƚŬĞůĚĞƌ͘

voorgevel verhoogd

De houtkelder (helaas niet open)
Ğ ŬĞůĚĞƌ ǀĂŶ ŚĞƚ ƉĂŶĚ ƐƚĂŵƚ ǀĞƌŵŽĞĚĞůŝũŬ ŶŽŐ ǀĂŶ
ǀŽŽƌ ĚĞ ƐƚĂĚƐďƌĂŶĚ ǀĂŶ ϭϱϯϲ͘ <ĞůĚĞƌŐĞǁĞůǀĞŶ ǁĂƌĞŶ
ǀĂĂŬ ǀĂŶ ƐƚĞĞŶ ǁĂĂƌĚŽŽƌ ĚĞǌĞ ŐĞƐƉĂĂƌĚ ďůĞǀĞŶ ďŝũ ĞĞŶ
ďƌĂŶĚ͕ ƚĞƌǁŝũů ŚĞƚ ŚŽƵƚĞŶ ŚƵŝƐ ĞƌďŽǀĞŶ ǁĞů ƚĞŶ ƉƌŽŽŝ
viel aan de vlammen. Na een stadsbrand werden op de
gespaarde kelders nieuwe huizen opgetrokken. Zo is het
ŽŽŬŐĞŐĂĂŶďŝũKƵĚĞĞůŌϱϬͲϱϮ͘ĞŬĞůĚĞƌůŝŐƚĞǀĞŶǁŝũĚŝŐ
ĂĂŶĚĞƐƚƌĂĂƚĞŶǁŽƌĚƚŽǀĞƌǁĞůĨĚĚŽŽƌĞĞŶƚŽŶŐĞǁĞůĨ;ǌŝĞ
ĚŽŽƌƐŶĞĚĞŽƉǀŽƌŝŐĞƉĂŐŝŶĂͿ͘
tĞǀĞƌǀŽůŐĞŶŽŶǌĞǁĞŐĞĐŚƚĞƌŶĂĂƌůŝŶŬƐ͕ŶĂĂƌĚĞůĂĂƚƐƚĞ
ƌƵŝŵƚĞǀĂŶŚĞƚƉĂŶĚ͘
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Het Louvre
,Ğƚ >ŽƵǀƌĞ ŝƐ ŽŶǌĞ ƐƟũůŬĂŵĞƌ ĞŶ ǁŽƌĚƚ ŐĞďƌƵŝŬƚ ǀŽŽƌ
ƐƉĞĐŝĂůĞŐĞůĞŐĞŶŚĞĚĞŶ͘sŽŽƌϭϵϴϱǁĂƐĚŝƚĚĞǁĂĐŚƚŬĂŵĞƌ
ǀĂŶ ĚĞ ƉƌĂŬƟũŬ ǀĂŶ ĚĞ ĚŽŬƚĞƌ ĚŝĞ ŝŶ KƵĚĞ ĞůŌ ϱϬ ǁĂƐ
ŐĞǀĞƐƟŐĚ͘
Het interieur van deze ruimte stamt grotendeels uit
ĚĞƚǁĞĞĚĞŚĞůŌǀĂŶĚĞϭϴĞĞĞƵǁĞŶǁĞƌĚǀĞƌŵŽĞĚĞůŝũŬ
in drie bouwfases aangebracht. Eerst werden de grenen
ǀůŽĞƌ ĞŶ ĚĞ ǀĞŶƐƚĞƌǁĂŶĚďĞƟŵŵĞƌŝŶŐ ƚĞŐĞŶ ĚĞ ǁĂŶĚ
ŵĞƚ ǀĞŶƐƚĞƌ ĂĂŶŐĞďƌĂĐŚƚ͕ ĚĞǌĞ ďĞǀĂƚ ǌŝƚũĞƐ ŽŶĚĞƌ ĚĞ
ramen en binnenluiken in luikkasten. Iets later werd
ŽŽŬ ĚĞ ůĂŐĞƌĞ ďĞƟŵŵĞƌŝŶŐ ŽƉ ĚĞ ƌĞƐƚ ǀĂŶ ĚĞ ǁĂŶĚĞŶ
ĂĂŶŐĞďƌĂĐŚƚ͕ ŵĞƚ ĚĂĂƌďŽǀĞŶ ĚĞ ǁĂŶĚďĞƐƉĂŶŶŝŶŐ ;ĚĞ
ŚƵŝĚŝŐĞ ǁĂŶĚďĞƐƉĂŶŶŝŶŐ ŝƐ ĂĂŶŐĞďƌĂĐŚƚ ŝŶ ϭϵϵϲͿ͘ /Ŷ
ĚĞǌĞ ďĞƟŵŵĞƌŝŶŐ ǁĞƌĚĞŶ ƚŽĞŶ ŽŽŬ ĚĞ ƐƵŝƚĞĚĞƵƌĞŶ ĞŶ
hoekschouw opgenomen. Tot slot werden de ramen
vervangen door empire ramen met grotere ruiten.
/Ŷ ĚĞ ϭϴĞ ĞĞƵǁ ǁĂƌĞŶ ĚĞ >ŽĚĞǁŝũŬͲƐƟũůĞŶ ƉŽƉƵůĂŝƌ
ŝŶ EĞĚĞƌůĂŶĚ͘ sŽŽƌĂů ĞůĞŵĞŶƚĞŶ Ƶŝƚ ĚĞ >ŽĚǁŝũŬ ys/ ƐƟũů
ǌŝũŶƚĞƌƵŐƚĞǀŝŶĚĞŶŝŶŚĞƚŝŶƚĞƌŝĞƵƌǀĂŶŚĞƚ>ŽƵǀƌĞ͕ǌŽĂůƐ
ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚĚĞƌŽǌĞƚũĞƐŽƉĚĞŚŽĞŬĞŶǀĂŶĚĞƉĂŶĞůĞŶĞŶ WůĂƩĞŐƌŽŶĚďĞŐĂŶĞŐƌŽŶĚ͘
het soort vazen met linten eraan boven de suitedeuren en
de hoekschouw.
Aan het eind van de 19e eeuw werd het stucplafond
ǀĂŶ ĞĞŶ ŵŝĚĚĞŶŽƌŶĂŵĞŶƚ ĞŶ ƉĞƌŬůŝũƐƚĞŶ ǀŽŽƌǌŝĞŶ͕
ŐĞůŝũŬƟũĚŝŐ ǁĞƌĚ ŐĂƐǀĞƌůŝĐŚƟŶŐ ĂĂŶŐĞďƌĂĐŚƚ͘ Ğ ďƵŝƐ ĚŝĞ
uit het middenornament steekt is hier een restant van.
,ĞƚƐĐŚŝůĚĞƌŝũ ďŽǀĞŶĚĞŚŽĞŬƐĐŚŽƵǁ ŝƐ ĞĞŶĂƌĐĂĚŝƐĐŚ
ƐĐŚŝůĚĞƌŝũ ĚĂƚ ǁŽƌĚƚ ŐĞĚĂƚĞĞƌĚ ŝŶ ĚĞ ůĂĂƚƐƚĞ ŬǁĂƌƚ ǀĂŶ
ĚĞ ϭϴĞ ĞĞƵǁ͕ ĚĞ ƐĐŚŝůĚĞƌ ŝƐ ŽŶďĞŬĞŶĚ͘ /Ŷ ĂƌĐĂĚŝƐĐŚĞ /ŵƉƌĞƐƐŝĞǀĂŶŚĞƚ>ŽƵǀƌĞŝŶŚĞƚŵŝĚĚĞŶǀĂŶĚĞϭϴĞĞĞƵǁ;ůŝŶŬƐͿĞŶĂĂŶ
ƐĐŚŝůĚĞƌŝũĞŶ ǁŽƌĚƚ ŚĞƚ ďŽĞƌĞŶ ƚĂĨĞƌĞĞů ŝŶ ĞĞŶ ZŽŵĞŝŶƐ ŚĞƚĞŝŶĚǀĂŶĚĞϭϴĞĞĞƵǁ;ƌĞĐŚƚƐͿ͘
ůĂŶĚƐĐŚĂƉŵĞƚƌŽŵĂĂŶƐĞďĞďŽƵǁŝŶŐǀĞƌŚĞĞƌůŝũŬƚ͘
/Ŷ ϭϵϵϲ ŝƐ ĚĞ ŐĞŚĞůĞ ŬĂŵĞƌ ;ŝŶĐůƵƐŝĞĨ ƐĐŚŝůĚĞƌŝũͿ
gerestaureerd. Er is toen ook kleurhistorisch onderzoek
ŐĞĚĂĂŶ͕ ǁĂĂƌŶĂ ĞĞŶ ǌŽ ŽŽƌƐƉƌŽŶŬĞůŝũŬ ŵŽŐĞůŝũŬĞ
kleurstelling is teruggebracht.
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werkt nu als zelfstandig bouwhistoricus en architect. De
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