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Fig. 42. Molenplein 1 8-19. Plattegrond benedenverdieping 
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Fig. 43. Molenplein 18-19. Plattegrond hoofdverdieping 
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MOLENPLEIN 18-19 

Het omstreeks 1 7 50 als koopmanshuis gebouwde pand, dat als een der best bewaarde 
en meest karakteristieke op het eiland mag gelden (fig. 39-43; afb. 202-203, 205,

207-209), was met het bijbehorende terrein eigendom van de heer Cornelis Marius
Boom (t). Deze bewoonde de hoofd- en zolderverdieping doch had het overgrote deel
gelijkstraats en de gewijzigde bijgebouwen op de zuidwesthoek als woningen verhuurd.
Thans is helaas sprake van een bestemming tot kantoorgebouw, die dit gaaf bewaarde
pand ernstig dreigt te schaden. Van het oorspronkelijke erf is het oostelijk gedeelte
in 19 3 8 verkocht, waardoor aan die zijde een hoge ombouwing is verrezen.

De opvallende plaats van het huis werd volledig bepaald door de ligging op de hoek van 
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de haven bij het inkomen van het binnenwater de Kreek, later meest Rifwater ge
noemd, op de gronden van de toenmaals daar staande korenmolen 'de Vreede'. Door 
de voorschriften bij de bouw kon de oostpassaat die nu sinds lang verdwenen molen 
toch blijven bereiken over de ten noorden belendende Bleek. Met het oog op het tegen
overgelegen Fort Amsterdam vond blijkbaar de bouw plaats op de het verst daarvan 
verwijderde noordwesthoek van het beschikbare terrein; tevens werd daardoor opslag
mogelijkheid aan het water verkregen. Door met name d bijna gehele demping van 
het oostelijk gedeelte van het Rifwater en de in het twe de kwart dezer eeuw ten zuid
oosten verrezen hatelijke bebouwing komt deze situatie ni t meer geheel tot haar recht. 
Wijzigingen in of kort na 1792 accentueerden echter blijvend de toen tot front ge
worden aahterzijde aan het destijds reeds bestaande Molenplein. 

LITTERA TUUR EN BRONNEN 

Enige bijzo11derheden over de totstandkoming zijn te vinden in en artikel van P. A. Euwens O.P. 
in de 'Amigoe di Curas;ao van 16 november r 907' over die voormalige kor nmolen, overgenomen door 
Hamelberg in zijn A. nteekeningen ( 120 B s VI). Teenstra (I, 78) venneldt het huis als eerste onder de
voornaamst particuliere huizen van Otrabanda, van het zuiden afteUende, als <lat van Mevrouw de 
Weduwe Smit aan bet Molenplein; de stenen romp van de ma'ismolen stond toen tengcvolge van een 
proces reccli; sedert 1 816 zonder wieken en zwichtstelllng. Op de kaart bij de memori van de 
generaal Van Burmania van r4 november 17 s 1, die trouwcns de civiele bebouwi.ng slechts globaal aan-
geeft, staat op dit punt aUcen nog de molen - <>Ok volgens andere afbeelclingen, waarop d, v mi.n of 
meer zichtb\lal' is, een vrij hoge bovenkruier met stelling. De zeer nauwk urige kaart van S. Geerts 
uit 1 7 S4 geeft daarentegcn tevens hct nieuwe huis op zijn terrein duidelijk aan. 
De volledigc transport- en rooibrieven in het bez.it van wijlen de heer C. M. Boom I verd n, oak 
tengevolge der bijzondere Jigging, ongeme n veel gegevens over de bouw en de latere geschiedenis. 

Op II juni 1733 bad Gijsbert Roelen Cales - bekend als kerkmeester van de St. Annakerk op Otra- GESCHIEDENIS 
banda - bij vergunning ter Kamer Amsterdam van de W.I.C. octrooi verkregen tot het oprichten 
van een korcnmolen op hem daartoe aan de overbijde der haven op de zuidw sthoek ter beschikking 
g steklc grand. Die plaats moet toenmaals zeer gunstig zijn geweest. Blijkens de kaart van Geerts had 
op Otrabanda bebouwing voornamelijk nag sleohts meer ad1terwaarts plaats gevonden aan de tegen-
woordige ebastopolstraat, rondom de Breedestraat en noordelljk Ian.gs de haven. Het terrein aan de 
zeczijde recht tegenover het For Amsterdam was hi 1·van nagenoeg vrijgehouden. Geheel in d, lijn 
der pfaatsclijke traditie lag nu echter, dat toch weer werd getracbt de grond tot het uiterste productief 
te maken 'n daarto oak ietwat gezochte argumenten niet geschuwd werden. 
Op 2 7 januari r 746 verkocht Cales aan de kapitein Dirk van cler Meer 'ecn gedeelte van welgemelde 
stuck gronds, zijde een punt of uythoek, geleegen zuydoost ende zuydoost ten zuyden van welgemelde 
molen op de hoek van de haven ende het binuewater, <le Krcek genoemt, met overgiffte omme op 
' zelve een huys te mogen b uwen ongeveer tachentig a vijlf en tachentig vo t laugh en scs en twintigh 
a _seevc,, en twintigh voeten breet, met deszelfs frontespies ofte breete van vooren langs het voor
noem<le binncwatcr, desselfs uytzight van vooren hebbende naar de zee; ende dannog tot m erder 
vrijhcyt van 't voom. gebouw een distancie van gronden van twintigh a twee en twintigh voet, uyt de 
muren van 't huys te rekenen en aan de oost tot 't water van de haven toe ... zullende wclgi m Ide 
gebouw mog '11 werden opgehaal tot twee v rdi pingen ende een dak daarboven, tot welke l:iooghte 
net zal mogen zijn en blijven, naardien den comparant na naeuwkew·ige inspcctie ende examinatie neeft 
ondervonden, clat al zulken gebouw in 't geheel of ten deelen geen nadeel kan toebreng n tot de molen 
door hem comparant werdende geposs!deert al zijnde de streeken v, n de wind ten dienste van de 
molen vrij en onbelemmert ter contrarie van al hetsclve de molen verbet ren nd• omwillen van alle 
stank en vuyligheit met welke de voornoemde uythoek. of punt anders werd belemmert'. Nog dezelfde 
clag werd inderdaad deze voor cle fucaal verleden ak.te volgens de eis door de gouverneur Faesch in het 
Port Amsterdam bevestigd. 
Alle transporten vau het huis geven daarna een vrijwel eensluid nde mschrijving er van, <loch doen 
zien, dat alleags bijgebouwen verrezen. Bij de eerste verkoop op 24 juni 1774 door Maria Smith, 
laatstelijk weduwe van Dlrck van der Meer aan Catharina van Uytrecht, weduwe van Samuel Striddcls 
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voor 6.000 p sos g eft de rooimeester Anthonys Beaujon de volg ndc aanduiding: • en stuck gronds 
met den opsta1 van een buys n dessells galderijen en afdak, zijnde gele gen aan de oversijde van deese 
haven aan de punt off uythoek van het binnewater de Kreck genaamd, strckkende deese grondt en 
huysinge 18 voeten om de west aan de oostkant van de mool n gena mt de Vreede met een eygen 
gcmet:selde tranqueermuur en loopende dan zuyclt 'n n ordt in een rechte I ijn tot aen genoemde 
b.innewater, leggende verders dit stuck grondt bezuyden de bleek in  een eygen tranqueer tot aan de 
waterkandt'. 
Enige jaren later wordt de toch altijd geexponeerde situatie tegenover de hoofd.forteres en nabij de 
molen duidelijk. Op Is april 1777 protesteert de zoon en erfgenaam Gerard Striddels bij de fiscaal 
tegen een interdict van 7 april om 'niet voort te varen met 't begonnen werk van een magazijn off 
pakhuys op de hoek van zijn tranqueer aan de ovcrsijde cleeser haven bij 't inkoomen van de Kriek en 
waarvan bereyds het fundament heeft doen leggen', dat zelfs weer afgebroken zou moetcn worden. 
Een getuigenverklaring op 16 april van enige bmgers en ingezetenen maakt nog dujdelijker, wat 
preci geschiedde. 'Dat bet opbouwen van een grosmagazijn of pakhuys waervan het fundarnent door 
Gerard Striddels b reyds is doen leggen op de hoek van sijn woonhuys aan de oversijde deser have1, bij 
h t inkoomen van de Kreck niet alleen op het bestek van sijn vijve_r die hij heeft doen opvull n is, maar 
clat het gebouw nog wel ruym 8 a 10 voeten verder na biru1en sal komen te staan als het pakhuys 
staan<le aan d'suydkant van zijn vooro. woonhuys met d'gevelsy uaar 't binnewater. Oat ook het op
bouwen van soodanig een magazijn als voonegd is, geenszins aan de rnolen de Vreede genaamt enig 
beleth of leeth kan aanbrengen en veel minder nog aan de fortressen deescr haven'. 
Grote veranderingen aan het huis zelf vonden eerst plaat:s na de po.blieke verkoop op 3 1 mei , 790 

door weesmeesteren als reclders van de gemene boedel van Gerard Striddels en Catharina Seenenberg 
van 'al 't licht en eygendom' aan Adriaan Webb voor 14.002 pesos, met a1s borg di ns schoonzoon 
Gerardus Duykink. Onder de schuldbekentenis van die datum staat namelijk 'Na den inkoop van het 
huys heeft de Hr. Duykink de muur voor het huys getrokken, ballacon en huysdeur van vooren ende 
groote glaase vensters, galderijen naderhan<l oost en west geslooten, poorten gemaakt ende reparaties 
gedaan met de nl uwe stalling aan de waterkant na de suyd van de mool tot aan de hoek van het terrein 
na de oost'. ln de overdrachtsakte van Raaden van 29 oktober 1790 wordt nu gesproken van 'een stuck 
grands met den opstal van een huys en deszelfs galderijen, combuys, pakbuysen, regenbakken en 
afdakken'. Op 17 januari 1792 worclt nog ingevolge h t  rapport van rooim esters door gouverneur 
De Veer aan Gerardus Duykink op zijn verzoek omtrent de verbet ring van zijn huis van , s januui 
toegestaan 'om te mogen benoorden sijn behuyzing en tranqueermuur vooruyt te springen op Comp. 
of precario-grond de breete van es voet, vervolgens oost en west waeruyt het middelstc van zijn thans 
aldaar geplaatst zijnde poort ses voet maakt twaalf voet voor de breete'. 
WellJcbt waren de ben�rde omstandigheden der volgende jaren oorzaak, dat Duykink reeds op 28 juli 
1799 'al het sigt en eigendom' aan Louis Schleum voor 1 7. soo pesos verkocht en daarna dez 17 juli 
1807 aa11 Mejuffrouw Clara Hoezeer, eerst wed. van Meurenberg, nu van Jan Baptist Primet voor 
s1echts 14.000 pesos, terwijl de omschrijving van rooimeesters van gebouw en terrein tocb geheel 
dezelfde is. In haar bezit trof Teenstra nog het huis. Op 9 december 1 8 so ( I) verkoopt Jens Eskildsen, 
blijkcns testament van 29 april 1846 executeur van de boedel van Mcjuffrouw Clara Tsab Ila Hoezeer, 
gehuwd geweest met Adolf Frederik Meurenberg, daarna met Jean Baptist Primet en laatst weduw · 
van Jan Smit, bet pand voor f 12.000 aan Comelis Conradi, die het vervolgens 1 2 mei 1860 voor 
f 2 2. ooo ( I) overdraagt aan Wilhelm Gottlob Fried.rich Hellmund. De laatste heeft in alle geval weer 
langdurig van di t beiit kunnen profiteren. Eerst Io december 190 s werden deze goederen van hem en 
zijn kincfertl.Il, bezwaard met drie hypotheken van de Cura�aosche Hypotheekbanlc, in publieke veiling 
verkocht aan Leon Vidal Peyba als voorzitter dezer bypotheekbank voor slechts f ro.ooo. Hiema 
volgde 30 augustus 1907 de eigendomsovergang aan Johannes Isaak Boom, overleden 17 december 
r91 S· Uit diens onverdeelde boedel kwam het door aankoop van de aandelen der drie and re kinderen 
uiteindelljk op 1 6 december 1.92 s geheel aan Cornelis Marius Boom, overleden in 19S8. 

Tijdens het bezit van de familie Boom is het huis verhuurd geweest aan een arts, waartoe toen bijna 
alle schuiframen door shutters ziJn vervangen. 

ALGEMEEN ASPECT 
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Bouworde en indeling zijn die van een huis aan de rand van een buitenwijk van de 
Willemstad en vinden verder geredelijk verklaring in de vermelde historische feiten. 
Het werd evenals de eigenlijke stadshuizen een pand met verdiepingen, waarbij hier de 
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grootste ruimt -ontwikkeling in de hr dte n niet in de h ogte kon worden gezocbt. 
De vrije ligging op igen omsloten erf hood gelegenheid d kern, onder hoog zadeldak 
tussen sluitgevels, ook aan de korte zijden met galerijen te omringen. De gr te breedte 
noodde daarbij aan de 1ange zijden middengedeelten hoger op te trekken en met top
gev ls af te sluiten, zodat hun dwarse zadeldaken in het hoofddak insnijden. Hierdoor 
l,cwam n dus alleen de oostelijk en westeLjk omgaande galerijgedeelt n nd r aflege
ringen van, het hoofd.dak of opzij lessena, rsdaken te liggen n kregen slechts de daar
boven gelegen schilden van het hoofddak een dakkapel. De verscliilleud behand • Ide 
geveltoppen en de nog sier lijker b kroningen der dakkapellen d .ragen veel bij tot de 
le endigheid van de aanblik. De g Jachtige overpleistering contraste rt voorts aan
genaam met de gewitte lijsten van vensters, deuren, toppen, eoz. Het huis is van breuk
steen van het eiland opgetrokken, waardoor de buit nmur n een goede 40 m, d meer 
dragende der kern ± 56 cm zwaar zijn. Op alle dakschilden liggen nog de traditionele 
zwart verglaasde pannen, waartussen gesmoorde en enige rode voorkomen. 
In overeenstemming met de veel ruimte innemende dubbele bordestrap uit 1790 e. v. 
springt vol gens de in 179 2 verkregen vergunning het hek aan het Molenplein in het 
midden naar voren. 

MATEN EN INDELING 

De afmetingen oversc;:hrijden niet onbelangrijk de boven aangegeven grenzen, ook bij 
veronderstelling, dat de voetmaat de op het eiland meest gebruikelijke grootste, dat 
is Rijnlandse was. De maximaal toegelaten omvang zou dan 26,6815 bij 8,4753 m be-
dragen, doch de werkelijke afmetingen zijn 2 9, 6 5 bij 1 3, 1 o m. Hiervan valt op de 
galerij 3,30 m; aan de westzijde is deze echter 4,90 m breed. Feitelijk zijn ook de hoger 
opgetrokken middengedeelten der kapverdieping in strijd met het voorgeschrevene. 
Een eenvoudige berekening leert, dat de genoemde afmetingen evenmin betrekking 
kunnen hebben op alleen de kern van het huis. De bij alle transporten terugkerende 
omschrijving van een huis met zijn galerij ( en) en afdak moet eenvoudig een herinnering 
betekenen aan de tijd, toen nog niet elk huis dadelijk van galerijen werd voorzien, doch 
deze nog een toevoeging betekenden. De vermelding bij de veranderingen in 1790 
'galderijen oost en west gesloten' kan ook niet anders betekenen dan dat toenmaals 
tenminste beneden open galerijgedeelten de hogere gesloten middenpanden flankeerden. 
De onderlinge aansluiting der muren wijst voorts uit, dat de kern en de hoger opge-
trokken gedeelten van de omgang niet eerst alleen bestaan kunnen hebben. De voor-
naamste zware regenbak aan de westzijde van de omgang vormt verder een onafschei-
delijk geheel met de belendende muren. Als enig mogelijke conclusie blijft, dat aan de 
contractuele bepalingen niet geheel de hand is gehouden. Zulks blijkt ook reeds uit de 
omstandigheid, dat wel alle grond tot aan de haven toe is verkregen, overigens echter 
het huis geenszins door 20 a 2 2 voet vrij terrein wordt omringd maar dit veeleer in een 
hoek van het bouwterrein is terechtgekomen. 
De indeling houdt verder nauw verband met de oorspronkelijke gerichtheid van het 
huis en het uitzicht naar de zeezijde. Ten behoeve daarvan is zelfs van een strikte sym
metrie afgezien. De enige oorspronkelijke verbinding met de bovenverdieping is een 
houten spiltrap in het risalietsgewijs uitspringende vroegere voorhuis aan de Rifwater
zijde (afb. 207), dat thans door de dubbele bewoning in tweeen is gedeeld doch waar
v66r nog borstweringen de entree accentueren. De benedenverdieping moet in opzet 
vrijwel geheel voor opslag bedoeld zijn. De kern bestaat namelijk uit een ongeveer 
vierkante midden- en twee gelijke rechthoekiger zijruimten, die slechts uit doorgangen 
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licht kunnen ontvangen. Op de hoofdverdieping bevindt zich in de kop, boven de 
centrale en oostelijk belendende ben deru·uimte, de essentiele grote zaal van 1 3 bij 
s,60 m, die aldus zijn deuren aan bet westelijk uiteinde in de as der ingangspartijen 
heeft en door cl smallere galerijen is omringd (alb. 208); terwijl aan de westzijde, 
waar schuin boven de grote reg nbak de keuken ligt, d galerij br der is. Zodoende 
komen op dez verdieping aan de lange zijden naast de hog middenged elten naar h t 
oosten twee en naar bet westen drie vensters. 

DETAILLERING Uitw ndig komt het enders heid in belangrijkheid van ligging tot uiting in de ver
schHl cl b bc nd ling d r topg vels. Evenals bij vele Hollandse gebouwen uit de 18de 
e uw heeft de voomaamstc, naar de lev ndige havenzijde gek erd zijgevel een in- en 
uitgezw nkt t p met staande voluten n gebogen deklijst. De westelijke zijgevel kreeg 
daar nteg n evenals d middenrisaliet aan de Rifzijd sl chts een puntgevel, voorzien 
van de op Cura9ao zo populaire afdekking met een door lijstwerken gevormd topje en 
afsluitende pijnappel op het bovenst segment. Het valt nu echter op, dat de niet uit
springende midd npartij aan het Mol nplein eveneens een dubbelgezwenkte top ver
kreeg, welks afd kkend lijsten aan bet boveneinde uitlopen in voluutspiralen met daarop 
de orunisbare pijnappel in d trant van de gevel aan bet Waaigat van het huis 'de Sola.' 
(afb. 210 en fig. s-4). Men is daarom geneigd zich af te vragen, of deze afsluiting wel
licht niet eerst dateert uit de tijd der belangrijke veranderingen in 17 90 . v. 
De evenzo dubbel geknikte, in een pits punt uitlop nd siertoppen der dakkapellen 
zijn in alle geval een aantrekkelijk oorspronk lijk element. Het karakter van het huidige 
front wordt verd r sterk b paald door die toevo gingen tegen het einde der 1 8de eeuw: 
de reeds genoemde r chtboekig zwenkende trappen n hun op gekoppelde zuilenparen 
rustend horde , alle voorzien van baluster-balustrades, dat to gang geeft tot d hoofd
ingang met bov nHcht op de verdieping. Ook de dubbele spijlenhekken met gebogen 
del<lijst tussen hekpalen met bekronende lijstwerken, die bij bet middelste hek in een 
knop eindigen, zouden zeer wel tot die tijd of anders de eerste helft der 19de eeuw 
kunnen opklimmen. 
Het maakt voorts de indruk, dat ook inwendig in deze periode het een en and r werd 
gewijzigd. De twe de regenbak op d noordoosthoek bened n, kennelijk door v r
zwaring der mur n achteraf na dichting van opening n ontstaan, zagen wij reeds in 1790 
vermeld. De piltrap is blijk ns haar aanzet

1 
gezwenkt beloop en pro.fielen d nkelijk uit 

de bouwtijd. In het meest gave interieur, de grote zaal (afb. 208), zal dit het geval zijn 
met de lambris, de rondbogige deuren, alsook de vlakk houten zoldering n het om
lopende fi.jn gesneden profiel daaronder. De vlakker g profileerde kozijnen waarin ge
lukkig b waarde schuiframen naar de galerij, met boven en beneden twee maal vier 
staand ruiten, van 27 bij 38 cm, zouden reeds identiek kunnen zijn met de 'groote 
glaesevensters' uit 1790, uit welke tijd op zijn vroegst hun omlijstingen met zitbanken 
in de venstemissen dateren. De omgaand galerij heeft als vanouds een eenvoudige 
ziende bekapping doch verkreeg in bet jongere door bogen ingevatte halgedeelte aan 
het hordes in de modeme tijd een plafond van geperste platen. 

SUMMARY The building at Nos. 18-19 Molenplein, which stands on the terrain of the former 
mill 'De Vrede' and which had its yard bordering on Rif Water, is on of the best 
preserved and most characteristic merchants houses. At pres nt its ground storey, 
formerly a warehouse, and its annexes serve as separate dwellings. 
Thanks to a complete set of title-deeds which have been preserved, the history of the 
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building can be traced in detail. The house must have been constructed shortly after the 
naval captain Dirk van der Meer had purchased the terrain in 1746.

The house, which is fr�e-standing, consists of an elongated core surrounded by con
tinuous galleries, which are seemingly interrupted on both fronts by transept-like 
structures. The building was originally oriented towards the water, its large hall being 
situated in the head behind curved gable facing the harbour. Its entrance was in the 
ressaut facing Rif Water. 
After the house changed hands in 1792 it underwent considerable changes: its land
ward front was given prominence by constructing a new entrance with stately stairways 
in the central wing and adorning its upper part with curved gablelines, ending in 
connected spirals. At the same time the arches of the galleries before the ground storey 
were walled up. 




