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Het afgelopen jaar werd het voorste gedeelte van de Koningspoort aan de Molenstraat gerestaureerd
en heringericht tot twee ruime appartementen. De prentenwinkel Pallos en Janos op de begane grond
bleef gedurende de hele restauratie geopend. De restauratie werd uitgevoerd door Bouwbedrijf Van
der Meij BV, een aannemer die is aangesloten bij de Vakgroep Restauratie. In juli werd ter informatie
aan alle donateurs een artikel uit het AD Wonen toegestuurd dat grotendeels aan de restauratie was
gewijd.
Tijdens de ontmanteling kwamen twee bijzondere plafonds te voorschijn. Op de eerste verdieping
betrof dit een eiken moerbalken en kinderbinten plafond, dat weliswaar beschadigd was, maar zeer
de moeite waard om te herstellen. Het eiken plafond geeft aan dat dit deel van het pand tenminste
uit de 16e eeuw dateert. De vroegste vermelding van een huis op de huidige plek is het jaar 1403,
toen de riemslager Dirck Aerntszoen hier woonde. Door de eeuwen heen hebben veel kleermakers
hier gewoond. In 1731 kwam het huis in handen van Johannes Breuys, die het in 1767 ingrijpend liet
verbouwen en dat we weten omdat zijn aanslag in de verponding voor hem verdubbelde. De
restauratie maakte duidelijk wat Breuys heeft laten doen. Hij verhoogde het pand met één verdieping
en breidde het mogelijk ook naar achteren uit. Het vrijgelegde plafond op de tweede verdieping
bestaat uit grenen balken over de volle breedte, een gebruikelijke constructie in de 18e eeuw. Ook
de gemetselde voorgevel met de licht getoogde vensters dateert uit deze tijd. De kap van de 3 e
verdieping kent een aantal bijzondere spanten, die doen vermoeden dat veel hout van de kap is
hergebruikt. Bij de herindeling werd de trap naar de tweede verdieping verplaatst om een interne
doorgang voor het onderste appartement te realiseren. Het andere appartement bevindt zich op de 2e
en 3e verdieping. De keukens en badkamers werden vernieuwd en alle vertrekken werden voorzien
van centrale verwarming.

Het plafond op de eerste verdieping, vóór en na
restauratie.

De gerestaureerde schouw en balklaag op de
tweede verdieping.

Aan de overige panden van de stichting werd het gebruikelijke onderhoud uitgevoerd. Bijzondere
aandacht was er dit jaar voor de stadstuinen van onze panden. De grote eik in de tuin van het pand
aan de Koninginnegracht werd zorgvuldig gesnoeid en ook bij het Spinozahuis en het Nobelhuis werd
het nodige snoeiwerk werd verricht. De huizen verkeren in een goede staat van onderhoud en zijn
geheel verhuurd.
De voorzitter nam het afgelopen jaar deel aan de bijeenkomsten van het Monumentenplatform, waar
verschillende partijen die begaan zijn met het gebouwde erfgoed, actief zijn.
Drs. A.E. Groeneveld werd als penningmeester opgevolgd door Mr A. de Winter. Het
Monumentenfonds deelde als mede erfgenaam in een nalatenschap, waaruit en gedeelte van de
restauratie van de Koningspoort kon worden betaald. Voor het overige deel is een de restauratie
gefinancierd door een extra lening af te sluiten.
Ook dit jaar hopen wij weer op uw steun mogen rekenen. Immers, zonder bijdragen van particuliere
zijde kan een stichting als de onze niet functioneren Donateurs zijn voor ons werk onmisbaar.
Bijgevoegd treft u de gebruikelijke acceptgiro aan.
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