Dergelijke brandmuren komen we nog
steeds tegen in de stad, maar zijn vanaf de
grond niet goed zichtbaar.
De dakbedekking bestond uit gebakken pannen, de zogenaamde boven- en onderpannen, ook wel schertsend monniken en nonnen genoemd.
Het is duidelijk dat veel bestaande panden
in de stad er ongeveer zo hebben uitgezien
als de maquette weergeeft. De meest ingrijpende wijzigingen ondergingen de voorgevels, die alle eeuwen met de telkens weer
veranderende mode meegingen. Daardoor
verkeren nog maar weinig gevels in de oorspronkelijke staat. De rijke trapgevels verdwenen omdat ze ouderwets werden geacht,
maar ook omdat dergelijke gemetselde constructies veel onderhoud vergden. Uitvindingen op het gebied van raamconstructies,
waarvan het schuifraam wel de belangrijkste
was, zorgden er voor dat de oude klooster-,
kruis- en bolvensters verdwenen. Ook binnen in de huizen veranderde erg veel. Door
de verdiepingsbalklaag hoger te leggen verhoogde men het plafond van de onpraktische

lage insteken, en kon men daardoor de insteek zelfs doortrekken tot aan de voorgevel,
zodat het een volwaardige extra verdieping
werd. Ook de zolderbalklagen werden veelvuldig verhoogd, en daarbij schroomde men
niet om de gebinten in te korten. Dat hierdoor bijna onbegaanbare zolders ontstonden, vond men kennelijk niet zo’n bezwaar.
Ook de luxe in de huizen nam toe. Toiletten
en badgelegenheden werden ingebouwd,
keukens werden doelmatiger. Een minder
fraai gevolg was dat tegen de onderzijden
van de prachtige gewelven in de kelders een
storend geheel van afvoerbuizen werd opgehangen.
Winkels werden gemoderniseerd en grote
glazen puien vervingen de slecht verlichte
ruimten uit vroeger eeuwen.
Het is in die in verwarring brengende interieurs dat de werkgroep bouwhistorie op zoek
gaat naar sporen uit het verleden. En het is
daarbij niet zelden een verrassing dat er nog
zoveel aan het licht komt.

Wat zijn toch pulmten?
JAN FRINGS
Wie gidst in de Librije, weet dat zo’n honderd jaar geleden K.O. Meinsma zich er intensief
mee bezig heeft gehouden. De lessenaars waar de boeken op liggen, werden door Meinsma
pulmten genoemd. Maar niemand blijkt dat woord te kennen.
Het woord pulpit is bekender; dat is Engels
voor preekstoel. Blijft dat Meinsma het in
zijn geschriften hardnekkig over pulmten,
soms pulmpten, had. Als je wat preciezer
leest, zie je dat het vaak om transcripties
gaat. Hij heeft het over Slindewater, die het
weer heeft over pulmten. Zou Meinsma zich
vergist kunnen hebben? Slindewater schreef
in wat we nu oud schrift noemen. Dat was
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zijn handschrift en misschien had hij een lastig handschrift. Misschien schreef hij een
paar halen die hij als pi bedoelde, maar die
er uitzien als m. Meinsma was niet gek, maar
toch zou je zelf wel eens willen zien wat
Slindewater geschreven heeft.
Er zijn kortere wegen om dit te onderzoeken.
Er bestaan woordenboeken, zoals het Mid-

delnederlandsch Handwoordenboek, ofwel
Verdam. Daarin staat onder Pulment (Brij,
moes, pap) het woord Pulpit. Het complete
lemma is: Pulpit, pulpet, pulpt, pulvit, ook
pulmter, znw. o. (Kerk)lessenaar, preekstoel.
Op grond hiervan zou je eerder als meervoud pulmters verwachten, maar dat is wel
een beetje spijkers op laag water.
Zoeken op het internet is een andere optie.
Dit leidt naar de site van Jaap Godthelp*,
waar het woord niet onbekend is. Godthelp
wijst de lezer erop dat de Duitsers het woord
Pult kennen.
Een andere bron is het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Daar bestaat de mogelijkheid op te zoeken wat andere woorden
zijn voor bijvoorbeeld lessenaar. Een van de

resultaten is pulpitum. Even doorklikken leert
dat daarvan weer diverse vormen bestaan,
onder andere pult. Het komt van het Latijnse
woord pulpitum, en het is een verhoging, katheder, preekstoel. ‘Na de M.E. spoedig veroud.’ staat er. Er staat geen pulmt in dit lijstje. Dat verklaart weer dat direct zoeken naar
pulmt bij het INL niks opleverde.
De conclusie is duidelijk. Meinsma was inderdaad niet gek, en die goeie ouwe Verdam
kan zich nog steeds meten met het internet.
Toch zou je ook graag zien hoe Slindewater
het woord pulmt heeft geschreven. Maar dat
is zoeken naar een speld in een hooiberg.
* http://cf.hum.uva.nl/bookmaster/librije/nota/
godthelp.htm

Op de vierde regel van
onder is het woord pullmtor
te onderscheiden. Dit is
echter geschreven door Evert
Aessak (in 1579), ook een
kerkmeester. Varianten van
het woord pulmt waren toen
kennelijk gewoon.
(foto: auteur)

Het handschrift van
Slindewater. De p is een
welhaast moderne p;
Meinsma kon zich niet
vergissen. (foto: auteur)
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