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Open Monumentendag
Beste bezoeker, 

Sint Jansbrug. Het pand kent echter een veel langere en 
interessante geschiedenis. Het pand is vlak na de grote 

kelders die nog van vóór de stadsbrand dateren. Het pand 

nieuwe voorgevel voorzien en worden aan de achterkant 
diverse aanbouwen toegevoegd. 

in het zicht gebracht. Het tussenlid tussen hoofd- en 
achterhuis wordt met een verdieping verhoogd. Enkele 

verbindingsgang toegevoegd. 

aangekocht, waardoor het pand na ruim twee eeuwen 
weer in handen is van één eigenaar. De grote zalen voor 

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. 

De voorgevel

toen het pand in twee woningen werd gesplitst. Dit 
verklaart waarom de gevel één geheel is, maar toch twee 
voordeuren bevat. 

Midden 18e eeuw.

1998.
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Op de vorige pagina is te zien hoe de voorgevel er toen 

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.

naar binnen. Hier gaat u linksaf naar de eetzaal. 

De eetzaal
In de eetzaal is een plafond van balken te zien. Om en 

tussenbalken te zien. De moerbalken steunen op houten 

om kosten te besparen. 

De eetzaal wordt momenteel gebruikt als open 

dag te bereiden in de keuken. 

eten en het schoonhouden van de keuken wordt onze kok 
ondersteund door de leden van Sint Jansbrug. Ook u bent 

De steeg
Links naast de eetzaal bevindt zich de steeg, deze is vandaag 

een gevolg van een overkraging van het houtskelet. In de 

is weergegeven hoe dit in elkaar zit. Om deze overkraging 

muur aangebracht. 
De schuine balken onder de moerbalken in de eetzaal 

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 

vormen deze de standvinken die de balken ondersteunen 
en zo de steeg overkragen. 

naar de keuken om een kijkje te nemen. De route volgt 
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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 hoofd- 

verdieping verhoogd. 

balken in slechte staat. Men besloot tussen de oude 

zouden overnemen. Om de oude balken wel te kunnen 
behouden werden deze vervolgens aan de nieuwe balken 

over de nieuwe balken ligt. 

We vervolgen de route met dezelfde trap, maar eerst kijken 

Het tussenlid

De eerste verdieping van het tussenlid en het houten 

met het voorhuis verbonden door het uitbreken van twee 

loopt en in een ander bouwdeel komt. 

de achtergevel van het voorhuis aan. Dit is nog te zien 

verhoogd, met een tweede verdieping. Deze verhoging 

een bol betonnen dak. Verder is het heel transparant 

achterhuis in het zicht gelaten. Hier is, zoals u straks zult 

bevindt. 

We nemen de trap naar boven en slaan linksaf. De route 

De oude bestuurskamer

bleek op een gegeven moment dat de ruimte tussen 
steiger en voorgevel vergroot of verkleind kon worden. De 

het raam en de houten balken te zien. 
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eerst van de ene kant en dan van de andere kant. Waar de 

terug te vinden in balken, zoals hier. 

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 

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 

ondergebracht. Dit is gebeurd toen de voorgevel in het 

ook werd verhoogd. 

De inkeping is nog goed zichtbaar. 

onze zolder, Oele. 

Oele
De naam Oele komt van een vroegere burgemeester van 

pand woonden hadden hun kat naar hem vernoemd. Die 

dat Oele Oele is geworden. 

bestuurskamer, die zich dus niet op de tweede verdieping, 

spantbenen met daarover een dekbalk. Tussen spantbeen 

de uiteinden van de dekbalken liggen balken die het dak 

ontstane vloer op deze hoogte kreeg vervolgens de naam 

alle balken en verbindingen net iets anders, waardoor 
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komen. Daarom werden er telmerken op de houten 

de achterkant van de knooppunten de telmerken I, II, III, 

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 

hiervoor genoemde set telmerken nog een set gevonden.   
Deze merken beginnen links achterin de hoek en lopen 

In deze telling ontbreken echter twee merken: V en VI. 
Deze zouden op het eerste spant moeten staan. Het derde 

nog tegen. 

kunnen verschillende dingen aangeven; de eigenaar, de 

rondleiding vervolgen. U loopt twee trappen naar beneden 

in de sociëteit. 

Sociëteit

was een hogere verdieping niet nodig.

met daarover moerbalken en korbelen ertussen te 

staan op de muur tussen de eetzaal en steeg. Het deel 

steeg. Dwars over de moerbalken liggen de kleiner 

die samengestelde balklaag wordt genoemd. 

door spoorbielzen, om kosten te besparen. 

Telmerk. Ander merk.
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u een ijzeren ‘drempel’ tegen. 

Deze drempel laat de scheiding van de twee panden zien. 
De panden waren vroeger één. In het midden van de 

dus sindsdien als twee panden door het leven gegaan. In 

gekomen. 

Oele werd in dit achterhuis hergebruikt als kapspant.

deze ruimte te zien. Op de andere kant van het spantbeen 

van het eerste spant. 

Bestuurskamer
De bestuurskamer wordt, zoals de naam al zegt, gebruikt 

om de vereniging draaiende te houden. 
In het begin van de 19e eeuw is het plafond in deze 

verhoogd. Inmiddels kon men grotere stukken glas maken, 
dus de nieuwe ramen kregen grotere ruiten dan de oude. 

De bibliotheek

het gevolg van het verhogen van het plafond van de 

zien. Het verhogen van het plafond in de bestuurskamer, 
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en daarmee het verhogen van de zoldervloer, is tevens te 
zien aan de ramen, welke meteen op de grond beginnen. 

Dit is het gevolg van een aanpassing in het midden van 

De voorgevel werd verhoogd, hierdoor moest ook het 

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 

grenen hout in plaats van in eiken hout. Het eikenhout in 

De dakhelling aan de voorkant veranderde ook 
door het verhogen van de voorgevel. Het dak kon zo 

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

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

De houtkelder (helaas niet open)

viel aan de vlammen. Na een stadsbrand werden op de 
gespaarde kelders nieuwe huizen opgetrokken. Zo is het 
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Het Louvre

Het interieur van deze ruimte stamt grotendeels uit 

in drie bouwfases aangebracht. Eerst werden de grenen 

ramen en binnenluiken in luikkasten. Iets later werd 

hoekschouw opgenomen. Tot slot werden de ramen 
vervangen door empire ramen met grotere ruiten. 

het soort vazen met linten eraan boven de suitedeuren en 
de hoekschouw. 

Aan het eind van de 19e eeuw werd het stucplafond 

uit het middenornament steekt is hier een restant van.  

gerestaureerd. Er is toen ook kleurhistorisch onderzoek 

kleurstelling is teruggebracht. 

Deze rondleiding is gemaakt door Eva Osinga-Dubbelboer. 

werkt nu als zelfstandig bouwhistoricus en architect. De 
rapporten van haar onderzoeken naar het pand Oude 

www.eva.osinga.dubbelboer.com

Eva Osinga-Dubbelboer
bouwhistoricus en architect

eva.osinga@dubbelboer.com

www.eva.osinga.dubbelboer.com
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