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KENNIS & TECH

Ook een beerput
Op het terrein achter het patriciërshuis aan
Ramen 1 en 3 in Hoorn is ook nog een beerput
gevonden. Hij stamt uit de zeventiende eeuw
en bevatte het afval van verschillende regentenfamilies. De inhoud bestaat onder meer uit
duur glaswerk, Italiaans tinglazuuraardewerk,
Chinees porselein en lakzegels.

Venetiaanse
glasschijven
met
monogram
en naam
Boven: uit beerput
kwam Italiaans
tinglazuuraardewerk
tevoorschijn

Vondst van glasschijven
in Hoorn werpt licht
op het bijzondere
negentiende-eeuwse
privémuseum van
Lucas Stokbroo.

vrouw. Na diens dood heeft Stokbroo er
zijn privéverzameling ondergebracht.
Het museum van ‘antiquiteiten, liefhebberijen en kunstvoortbrengselen’ was alleen op afspraak te bezichtigen. In augustus 1842 is koning Willem II er op bezoek geweest. ‘Bijna een uur,’ aldus een
verslag in een gedenkboek. Een almanak
uit die tijd sprak over Stokbroo’s museum als een verzameling die ‘haar weergade in Nederland’ niet kende.

Theo Toebosch
in Hoorn

Ooit zonder
weerga

Ivoren waaier uit
collectie Stokbroo.
Zijden bespanning
is vergaan

Grote foto: opgraving bij
oud patriciërshuis in Hoorn.
Links: locatie aangegeven
op kaart van Hoorn uit 1649

schijven de indrukken van twee stempels
te bevatten: één met de letters IHS en de
andere met rondom het opschrift Daniel
Miotto. ‘Miotto was de naam van een van
de bekendste families van glasblazers op
Murano, een eilandje bij Venetië. De
glasfabriek heette de Al Gesù. De drie letters zijn in kapitalen de eerste drie letters
van Jezus in het Grieks. Daniel Miotto
(1618-1673) stichtte de fabriek in 1638.’
Het stempel bevat ook de beeltenis
van een aapje op een rots met een appel
in de hand en de initialen VM. ‘Vicenzo
Miotto (1644-1729) nam de fabriek van
zijn vader over. De betekenis van het familiewapen is onbekend.’

De glasschijven, die in de weten-

schappelijke literatuur glaskoeken worden genoemd, werden gebruikt als
grondstof, zegt Schrickx. ‘Ze werden
stukgeslagen en daarna met een vijzel
fijngewreven om er email, verf en glas-inlood van te maken. Ook werden ze omgesmolten voor imitaties van edelstenen.’
De glasproductie op Murano was met
grote geheimhouding omgeven. Elders
werd wel geprobeerd om de kwaliteit van
het Venetiaanse glas te benaderen. Dat
verklaart de aanwezigheid in de Hoornse
afvalkuil van vijf dunnere en transparantere schijven. ‘Het gaat om een schijf met
vensterglas, en schijven van groen,

blauw, lichtblauw en bruin glas. Deze
schijven hebben geen stempels.’
Schrickx weet niet waar deze schijven
zijn gemaakt en in hoeverre de twee typen verschillen in chemische samenstelling. ‘We hebben een beperkt budget,
maar we kijken of vervolgonderzoek mogelijk is.’
Aangezien de glaskoeken als grondstof waren bedoeld, zijn er in Europa
maar weinig exemplaren bewaard gebleven. ‘Een handjevol in musea, onder

meer in het Victoria & Albert in Londen,’
zegt Schrickx. ‘Al begin achttiende eeuw
zie je dat ze ook als verzamelobject zijn
gebruikt.’
Ook de glaskoeken in Hoorn blijken
verzamelobjecten te zijn geweest. Het patriciërshuis dat bij de afvalkuil hoorde, is
het privémuseum geweest van Lucas
Stokbroo, onder meer kantonrechter in
Hoorn en lid van Provinciale Staten. In
1838 was hij getrouwd met Antje van der
Straten. Zij erfde het statige pand, dat
onderdeel was geweest van een armenweeshuis. In 1638 was het verkocht aan
een Hoornse patriciër. Uiteindelijk kwam
het in bezit van de oom van Stokbroo’s
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ragmenten van fossielen,
brokken natuursteen en enkele dikke glasschijven in diverse kleuren. Archeoloog
Christiaan Schrickx (39) van Archeologie
Westfriesland was verbaasd over wat tevoorschijn kwam uit een kleine negentiende-eeuwse afvalkuil achter een oud
patriciërshuis aan het Ramen in Hoorn.
‘Meestal besteden we niet veel aandacht aan een kuil uit die periode, omdat
de geschreven bronnen uit die tijd meestal genoeg informatie opleveren. Maar
hier lag boven op negentiende-eeuws
aardewerk een bijzondere benen waaier
uit de zeventiende eeuw. Bij het leeghalen stuitten we op de fossielen, natuurstenen en glasschijven.’
Het was het begin van een onderzoek
dat niet alleen licht zou werpen op een
bijzondere vorm van glashandel tussen
Nederland en Venetië, maar ook op het
negentiende-eeuwse privémuseum van
Lucas Stokbroo (1792-1867).
Schrickx en zijn collega’s vonden uiteindelijk drie complete dikke glasschijven met een doorsnede van ongeveer 10
centimeter en drie fragmenten. ‘Allemaal
waren ze van ondoorzichtig glas, drie
van lapis lazuli, ondoorzichtig gesteente
met een intense azuurblauwe kleur, twee
hemelsblauw en één wit.’
Bij nadere inspectie bleken alle glas-
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Aan de hand van onder meer veilingcatalogi heeft Schrickx een idee kunnen
krijgen van de verzameling. ‘Hij bezat
zo’n 2.500 schilderijen.’ Malle Babbe van
Frans Hals, nu in de Gemäldegalerie in
Berlijn, is een van de werken die in het
bezit van Stokbroo zijn geweest. Ook zou
hij volgens literatuur uit die tijd een
Dürer, een Van Eyck en een Holbein hebben gehad. ‘Maar dergelijke toeschrijvingen zijn niet altijd zeker,’ zegt Schrickx.
Wel staat vast dat het Rijksmuseum
onder meer een zeventiende-eeuwse roemer uit zijn collectie bezit. Op het glas
staan het stadswapen van Haarlem en de
inname van de Egyptische havenstad Damiate tijdens de vijfde kruistocht in 1219.
En in Paleis Het Loo staat een kabinet
dat niet alleen eigendom van admiraal
Tromp zou zijn geweest, maar ook van
Stokbroo. ‘Later heeft een verzamelaar
het als huwelijksgeschenk aan Wilhelmina gegeven.’
Stokbroo’s weduwe deelde haar mans
verzamelpassie blijkbaar niet, want na
zijn dood is de inhoud van het museum
geveild. ‘Met de boedelbeschrijving zijn
ze elf dagen bezig geweest,’ vertelt
Schrickx. De vier catalogi bevatten de beschrijvingen van 2.400 kavels met boeken en manuscripten, 2.350 kavels met
juwelen en sieraden, 1.800 kavels met
schilderijen en 1.915 kavels met prenten,
tekeningen en prentenboeken. ‘De glaskoeken werden blijkbaar als niet waardevol beschouwd, Ze zijn samen met de natuurstenen en fragmenten van fossielen
weggegooid.’

