
      
De pomptuit 
 
Aan de oostelijke pilaar voor de 
voordeur van het Foreestenhuis zit 
een pomptuit. Nergens zit een 
zwengel, een zichtbare pijp of iets 
dergelijks. Dan probeer je toch iets 
boven tafel te krijgen. 
Kijken we in de notulen van de ker-
kenraad van de Remonstrantse Ge-
meente, dan zien we dat in 1873 de 
stadsarchitekt een begroting maakt 
voor herstel van het pand. En lezen 
we dat de hekzuilen bestaan uit 
hardsteen en cement, maar dat er 
ook een nieuwe houten kast om de 
pomp wordt aangeboden. Heeft 
Nanning van Foreest een houten 
pomp gehad in plaats van de mooie 
stenen zuil? Dat is niet aannemelijk, 
maar hoe zit het dan wel? 
In 1916 wordt geconstateerd dat het 
waterverbruik van de kerk en pasto-
rie lager is dan de norm. De norm 
wordt berekend naar de huur-
waarde, welke natuurlijk voor een 
groot pand hoog is. Maar ook wordt 
gesteld dat er nog steeds goed ge-
bruik wordt gemaakt van de pomp 
aan de straat voor diverse doelein-
den. 
Dan zoek je in de archieven naar de 
tekeningen van de voorgevel, zoals 
in 1986 aangepakt, dan kom je een 
tekening tegen van deze zuil. Een 
duidelijke tekening van een reser-
voir onder de stoep, zonder verdere 
waterleidingen. En geen pijp naar 
de tuit.  
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In het kwartaalblad van Oud Hoorn 
nummer 2 van 2006 heeft H. Over-
beek een uitgebreid verhaal ge-
schreven over de pompen in de 
Hoornse binnenstad. Daarbij be-
schrijft hij de soorten pompen, het 
gebruikte water (regenwater of 
grondwater), filtermechanieken etc. 
Maar ook dat de ene pomp voor 
huishoudelijk werk was (vuiler 
grondwater) en de andere voor be-
reiden van eten. Er zijn nog veel 
pompen of restanten ervan, maar 
de pomp van Het Grote Oost 43 
wordt wel genoemd, maar er is niets 
beschreven. Dus toen was ook niets 
daarvan bekend. 
Dan is er een foto uit 1916. Deze is 
van de hele voorgevel. Daarop is de 
tuit duidelijk zichtbaar, en misschien 
is er iets zichtbaars achter de zuil, 
maar de foto is van een te grote af-
stand genomen om iets goed te 
zien achter de pilaar. 
Maar hoe was dan de logistiek van 
het water? Uit de pomp aan de 
straatkant, door de woning, maar 
waarschijnlijk niet door de gang/hal 

naar de keuken in het souterrain. Er 
waren ook waterreservoirs in de 
achtertuin, welke ook nog niet volle-
dig in kaart zijn gebracht. 
Het blijft ons boeien. 

 
Chris Luursema 
 

 
WFA 0681-056 blad 140. Detail uit de begro-
ting van T.C. van der Sterr, aangeboden op 10 
december 1873. 

 
 

JAARVERSLAG 2017 

 
Het stichtingsbestuur heeft in 2017 
negen keer vergaderd in het Fo-
reestenhuis. 
Het bestuur bestond uit: Chris 
Luursema voorzitter, Hans Visser 
secretaris, Wim Doekes penning-
meester, Peter Kik en Gerrit Hartog 
leden. Op de achtergrond denkt 
John Lamers met ons mee. 
Voor de mede beoordeling van 
staat van onderhoud kunnen wij een 
beroep doen op Joost Büchner. 
 
Net als vorig jaar stond dit jaar het 
orgel op alle agenda’s. 
De heer Henk Verhoef van de Rijks-
dienst voor Cultureel Erfgoed heeft 
een rapport gemaakt over de uit te 
voeren werkzaamheden. Naar aan-
leiding daarvan heeft het bestuur, in 
mei, na overleg met Bert Maring, 
drie orgelbouwers gevraagd een of-
ferte uit te brengen.  



De keuze viel op Elbertse orgelma-
kers bv, aan wie de opdracht werd 
verstrekt. Deze is in augustus gete-
kend. De kosten zijn subsidiabel, in-
clusief de begeleiding van de heer 
Verhoef. De werkzaamheden zullen 
in juli 2018 beginnen. 
De in het vorig jaarverslag ge-
noemde fondsen hebben bijna alle-
maal een bijdrage toegezegd; plus 
nog het W.J.O. de Vries fonds na-
mens Ars Donandi. 
 

 
 
Het gebouw vroeg ook de nodige 
aandacht. Er waren problemen met 
de dakgoot, waardoor er lekkage 
optrad aan de binnenkant van de 
achtergevel en er was wateroverlast 
in de diepe kelder.  
Werkzaamheden moeten nog uitge-
voerd worden aan de muur in de 
kerkzaal, de glazen deuren moeten 
nog gesteld en de nieuwe buiten-
deur moet nog  afgewerkt worden.   
De kroonluchters in de kerkzaal zijn 
hoger gehangen i.v.m. het gebruik 
van de beamer bij de vele lezingen. 
Het beeld is nu voor iedereen goed 
te zien. 
Door de sluiting van de Noorderkerk 
kregen wij de gelegenheid om 20 
stoelen over te nemen. 
 
PolderVondsten bv. en NIPED bv. 
waren ook dit jaar onze huurders. 

PolderVondsten heeft soms last van 
het geluid dat door de vele activitei-
ten wordt geproduceerd. NIPED wil 
graag meer kantoorruimte. 
 
Monumentendag werd dit jaar weer 
goed bezocht. Er was een videopre-
sentatie over de geschiedenis van 
het gebouw en haar bewoners en er 
was weer veel belangstelling voor 
de zolder. De opbrengst van alle 
lekkers: € 260,--. 
Het bulletin kwam dit jaar weer vier 
keer uit met interessante verhalen 
op schrift gezet door Ton Schuur en 
Chris Luursema. 
 
Hans Visser 
 

Financiën 2017 

 
Inkomsten   

Donateurs € 1.700,00 

Giften € 3.210,00 

Giften ORGEL € 550,00 

Acties/overig € 753,66 

    

    

Totaal € 6.213,66 

    

Saldo 1-1-17 € 6.442,30 

    

Controle € 12.655,96 

 
Uitgaven   

Onderhoud cv en lift € 1.537,87 

Bouwkundig € 0,00 

Bulletin € 197,24 

Bankkosten € 134,40 

Overig € 559,12 

kosten bestuur € 0,00 

Totaal € 2.428,63 

Saldo € 10.227,33 

    

  € 12.655,96 



 

Uw Bijdragen 
 

Uw donatie is volledig aftrekbaar. Er 
zijn twee soorten giften. En als cul-
turele ANBI wordt elke gift met 25% 
verhoogd voor de aftrek van het fis-
cale inkomen. 
 

Gewone gift. 
Voor gewone giften bestaat een 
drempelbedrag en een maximum. 
Het drempelbedrag is 1% van uw 
gezamenlijk verzamelinkomen, met 
een minimum van € 60,-- Wat u 
meer aan giften betaalt dan dit 
drempelbedrag, mag u aftrekken. 

 

 
 

Periodieke gift. 

Een groot voordeel van de perio-
dieke gift is dat er geen drempel of 
maximaal aftrekbaar bedrag voor 
geldt. Vanaf 1 januari 2014 is geen 
notariële akte meer noodzakelijk en 
kan worden volstaan met een on-
derhandse akte. Dat is een over-
eenkomst tussen u en de stichting. 
Een kort berichtje aan de secretaris 
en hij stuurt u een overeenkomst 
toe. Het enige wat u moet doen is 
uw gegevens en het bedrag dat u 
gedurende de komende 5 jaar aan 
ons wil schenken op de overeen-
komst invullen en na ondertekening 
aan ons opsturen 

Na ondertekening door ons, sturen 
wij de overeenkomst weer aan u re-
tour.  
 

Bedanken 
We willen graag alle donateurs per-
soonlijk bedanken voor hun bijdra-
gen. Echter bij een gewone over-
schrijving zien wij geen adres van 
de gulle gever. Dus de persoon in 
kwestie kunnen wij dan geen be-
dankje sturen, wat wij jammer vin-
den. Daarvoor bij voorbaat onze 
verontschuldiging. 

 

Verhuur. 
 
De kerkzaal en de nevenruimtes 
zijn uitermate geschikt voor kleine 
bijeenkomsten als lezingen, verga-
deringen, feesten etc. 
Indien u daar gebruik van wilt ma-
ken, kunt u kontakt opnemen met 
de verhuurcoördinator.  
Dirk Bontekoe,  
telefoon 06-3755 0031,  

mail adres dirkbontekoe@ziggo.nl  
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