
     HERKOMST VAN DE LAMP IN 
DE HAL 

van het Foreestenhuis 
In oktober 1985 ontvangt de kerk 
een brief van C.A. Mooi-Klaver2 met 
interessante informatie over de 
lamp in de hal van het Foreesten-
huis.  
Dat er goed op de lamp gepast is 
blijkt uit het feit dat hij er anno 2019, 
meer dan 110 jaar na de schenking, 
nog steeds in volle glorie hangt.  
 
De schenker  
De schenker was Wilhelmus Al-
bertus Terwogt (23-3-1871 Am-
merstol - 19-11-1941 ‘s-
Gravenhage). Hij was de oudste 
zoon van dominee Terwogt. Ter-
wogt was een vurig pleitbezorger 
van de koloniale expansie. Bijna al 
zijn kinderen vertrokken naar de 
oost. De zoon W.A. trouwde in 1898 
te Batavia met Carolina Maria Eli-
sabeth Carpentier Alting. 
Hun oudste zoontjes Wim en Bert3  
woonden van 1906 tot 1909 bij opa 
en oma in Hoorn om daar naar 
school te gaan. In 1909 verhuisde 
ds. Terwogt met de inwonende 
kleinkinderen naar Haarlem.  
 
Geschonken tussen 1906 en 1909 
De lamp zal dus tussen 1906 en 
1909 geschonken zijn. Hij heeft 
daadwerkelijk als verlichtingsbron 
gediend tot 1924. In dat jaar laat 
dominee Klaver voor eigen rekening 
elektrisch licht in de pastorie aan-
leggen, waarna ook de kerk elektra 
gaat gebruiken.  
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Glas niet meer origineel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
het vorige glas ca. 1960 

 
Het glas is helaas niet meer origi-
neel. Het huidige glas is een schen-
king omdat het vorige glas per on-
geluk brak tijdens schoonmaak 
werkzaamheden.  
Maar ook dat vorige glas was niet 
origineel, want in 1955 was dat door 
Rijkswaterstaat, de toenmalige 
huurder van de pastorie, kapot ge-
maakt, zo valt te lezen in het notu-
lenboek van de Remonstrantse ker-
keraad, in het verslag van de Leden 
Vergadering op 29 april 1955.  
 

 
DSC03633 “De lamp die helaas in de vestibule 
door de waterstaat werd vernield, zal vervan-
gen worden; hoe is voor ons nog een groot 
vraagteeken.”  
 

Garoeda of... duif 
In de brief van 1985 meent de 
schrijfster dat de lamp bekroond 
wordt ‘met de mythische garuda’. 
En het is op gezag van deze brief 

dat bezoekers sindsdien wordt ver-
teld dat de vogel een garoeda voor-
stelt. Niet duidelijk is waarom me-
vrouw Mooi-Klaver meent dat het 
een garoeda zou zijn.  
Volgens Wikipedia is een “garoeda 
[...] een mythisch wezen, deels 
mens, deels adelaar. Hij is het rij-
dier van de hindoegod Vishnoe”. 
Ook in het Boeddhisme speelt de 
garoeda een rol. Garoeda’s op af-
beeldingen op internet hebben 
kromme snavels, een kuif op de 
kop, een grimmige of vervaarlijke 
uitdrukking en/of menselijke ele-
menten.  
 
Wie de vogel in de hal goed bekijkt 
ziet een vogel in de vlucht met ge-
spreide vleugels en met een hoog-
geheven, ronde kop met korte sna-
vel. Dus niet direct kenmerken die 
verwijzen naar een adelaar-achtige 
wezen. Het is dus nog maar de 
vraag of de vogel daadwerkelijk een 
garoeda is en niet een heel andere 
vogel. 
 

 
Op internet zijn lampen te vinden 
die sterk lijken op die in de hal van 
het Foreestenhuis. In 2005 werden 
twee van dit soort lampen geveild 



bij Christie’s in Amsterdam. Het wa-
ren 19e eeuwse lampen met contra-
gewichten in de vorm van duiven 
volgens de beschrijving.4 En bij het 
Zeeuws Veilinghuis was een zgn. 
eierlantaarn met een vergulde loden 
duif te koop.5 Het Fries Museum in 
Leeuwarden  bezit een verzilverde 
loden duif uit de tweede helft van de 
18e eeuw, die diende als contrage-
wicht. En die lijkt wel wat op de vo-
gel in de hal. 
 
Ton Schuur 
 

Lekkage in de diepe kelder 
In het Foreestenhuis bevindt zich 
een kelder die ooit een zogenaam-
de drijvende kelder was maar bij 
een renovatie is vastgezet. De laat-
ste jaren komt het regelmatig voor 
dat er water in deze kelder staat. Er 
was een tijd dat de hele vloer onder 
een laag van 10 cm. water stond. 
Met de restauratie van 2015 is een 
stap gezet om de overlast te stop-
pen en is de buitenwand en de vloer 
geïnjecteerd, waarbij gaten door de 
wand werden geboord om de bui-
tenkant te bereiken. 
Sindsdien is de overlast beperkt, 
ook door regelmatig het water op te 
zuigen. 
Maar we zijn nog steeds op zoek 
naar de oorzaak van de lekkage in 
de “diepe kelder”. Geprobeerd 
wordt vast te stellen of het vocht 
tijdens natte periodes via de achter-
gevel in de kelder komt of dat het 
om grondwater gaat dat door de 
vloer dringt. 
Daartoe hebben we eerst de ruimte 
tussen de buitenmuur en de bak 
van de drijvende kelder voor een 
klein deel open gemaakt. Daar za-
gen we water staan, ongeveer 30 

cm boven de keldervloer. En die 
vloer was droog. 
Op dit moment denken we dat het 
peil van het grondwater het pro-
bleem is. Om dat te onderzoeken 
maken we gebruik van de peilbui-
zen, zoals deze in 2014 geplaatst 
zijn voor het Foreestenhuis en ach-
ter de tuin in de Schoolsteeg. Deze 
worden evenals de ongeveer 85 
andere buizen, die verspreid in 
Hoorn staan, een paar keer per jaar 
gebruikt door de gemeente om ter 
plekke de grondwaterstand te me-
ten. Dat meten door de gemeente 
gebeurt natuurlijk niet als wij lekka-
ge hebben, dus we gaan nu zelf de 
grondwaterstand bepalen. 
 
Peilbuizen 
Dit zijn buizen die verticaal in de 
bodem worden geplaatst. De buizen 
zijn geperforeerd en worden, indien 
mogelijk, ruim in het grondwater 
geplaatst. In de buizen kan het 
grondwaterpeil gemeten worden of 
worden bemonsterd om de aanwe-
zigheid van verontreinigingen te on-
derzoeken. In de omgeving van het 
Foreestenhuis zijn twee van derge-
lijke peilbuizen aangebracht. Eén 
buis direct voor de buitentrap op de 
Grote Oost (zie het blauwe deksel-
tje). De tweede buis is in de 
Schoolsteeg geplaatst. De boven-
kant van de peilbuis op de Grote 
Oost is gelijk met het straatniveau 
op 2 meter boven NAP. In de 
Schoolsteeg is het straatniveau 
0,93 m boven NAP.  
 
Resultaten 
Uit de metingen van juli/augustus 
van dit jaar blijkt het volgende: 
De grondwaterstand op de Grote 
Oost is circa 0,78 m + NAP. 



In de Schoolsteeg staat het grond-
water op circa 0,24 m – NAP. 
Het grondwaterpeil voor het Fo-
reestenhuis is het hoogste van de 
hele stad. 
De vloer van de diepe kelder is op 
ongeveer 0,50 m + NAP gelegen, 
het geen samen met het peil in de 
Grote Oost het peil van het water in 
de kelder verklaard. 

 
 
Vervolg. 
Tijdens de natte periode in oktober 
konden we nog een meting doen, 
waarbij we constateerden dat het 
grondwaterpeil en het peil in de kel-
derruimte allebei hoger waren dan 
in juli. We willen dit graag later be-
vestigd hebben en dan kunnen we 
verder denken over een oplossing. 
 
Hans Bakels/Chris Luursema 

 

Uw Bijdragen 
 
Zoals u heeft kunnen lezen, is de 
orgelrestauratie achter de rug, maar 
komen de volgende kosten er al 
weer aan. Uw gift blijft dan ook zeer  
welkom.  
Uw donatie is volledig aftrekbaar. Er 
zijn twee soorten giften. En als  
culturele ANBI wordt elke gift met 
25% verhoogd voor de aftrek van 
het fiscale 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 periodie-
ke 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 
retour.  
 

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  

mailto:dirkbontekoe@ziggo.nl

