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VOORWOORD.
Dit stuk verschijnt als het tweede van deel V van de „Voorloopige
lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst'', Het
eerste stuk van dit deel, gewijd aan de provincie Noord-Holland, uitgezonderd Amsterdam, zag in 1921 het licht, 1)
De gegevens voor het thans verschijnende stuk zijn in de jaren 1919—
1925 door den SECRETARIS van Afdeeling A der Rijkscommissie voor de
Monumentenzorg Dr, E, J. HASLINGHUIS, bijeengebracht nit de topografische en historische literatuur over de stad Amsterdam, waarbij VAN
ARKEL en WEISSMAN ' s „Noord-Hollandsche Oudheden" (1891-1905) een
geschikten grondslag vormde, Aangezien de XVIIIe-eeuwsche bouwkunst
in dit werk niet tot haar recht komt en de stelselmatige beschrijving van
particuliere binnenhuizen, van schilderijen, van kerkzilver en liturgisch
gerei e, d, buiten het werkplan der genoemde schrijvers viel, moest het
materiaal der „Oudheden" aanmerkelijk worden uitgebreid, Voor de
woonhuisgevels kon verder dankbaar gebruik worden gemaakt van een
1 apport in 1920 door den heer C, VISSER aan de vereeniging „Hendrik
de Keyser" uitgebracht.
De aldus verzamelde stof bracht men voorloopig op schrift en bewerkte ze op de volgende wijze:
1. Nadat eene „subcommissie voor de inventarisatie der monumenten van Amsterdam" was gevormd, bestaande uit de Afdeelingsleden J. A. FREDERIKS, Dr, C. HOFSTEDE DE GROOT, Mr. Dr, J. C.
OVERVOORDE, den voorzitter, Jhr, Ir, B. W, F, VAN RIEMSDIJK, A, W,
WEISSMAN en Dr, E, J, HASLINGHUIS, den secretaris, werden de belangrijkste gebouwen door deze commissie in haar geheel, of althans door
eenige barer leden bezichtigd: de Oude en de Nieuwe kerk, het raadhuis,
het burgerweeshuis, eenige der R. K, kerken en de synagogen door den
VOORZITTER, den heer VAN RIEMSDIJK en den SECRETARIS; het Koninklijk
paleis door den VOORZITTER, den heer FREDERIKS en den SECRETARIS;
het Trippenhuis, het 0, I, huffs, het zeemagazijn en enkele gebouwen van
lief dadigheid door den VOORZITTER en den SECRETARIS; de overige
gestichten en kerkelijke gebouwen en de openbare verzamelingen door
den heer FREDERIKS en den SECRETARIS, Door deze bezoeken ter plaatse
1) Deel I, II, III, IV, VI, VI, VII en VIII, gewijd aan de provincies Utrecht, Drente,
Zuid-Holland, Gelderland, Noord-Holland (uitgezonderd Amsterdam), Zeeland, Overijsel
en Limburg zijn eveneens verkrijgbaar bij den uitgever A, Oosthoek, to Utrecht.
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konden de bovenbedoelde gegevens worden getoetst en aangevuld, on/
vervolgens tot den persklaren vorm te worden geredigeerd,
2, Het materiaal betreffende de w o o n h u i s g e v e 1 s bracht men
op steekkaarten, die zoo waren ingericht, dat zij zich gemakkelijk lieten
schikken, zoowel naar de volgorde der straatnamen 1 ), als chronologisch,
alsook naar (althans de voornaamste) geveltypen, en dat zij zich ook
leenden tot hanteering bij de contrOle ter plaatse, welke thans moest
worden ondernomen, Men verdeelde hiervoor de oude stad binnen de
Singelgracht in vier kwartieren, waarvan werd toegewezen:
het z u i d w es t el ij k e, begrensd door de zuidelijke (oneven) zijden
van de Gedempte Rozengracht en de Raadhuisstraat, de zuidzijde van
den Dam, de westelijke (even) zijden van het Rokin, de Vijzelstraat en
de Vijzelgracht, aan den VOORZITTER;
het no or d w e s t el ij k e, begrensd door de noordelijke (even) zijden van de Gedempte Rozengracht, den Dam, de westelijke (even) zijde
van het Damrak, de Prins Hendrikkade (nieuwe zijde), den Droogbak, de
Haarlemmer Houttuinen, het Westerdok, de Zoutkeets gracht, het
Westerkanaal en de Marnixkade, aan den SECRETARIS;
het z u i d o o s t e I ij k e, begrensd door de oostelijke (oneven) zijden
van de Vijzelgracht, de Vijzelstraat en het Rokin, de zuidelijke (oneven)
zijden van de Damstraat, de Oude en de Nieuwe Hoogstraat, de westelijke zijde van de St, Antoniesbreestraat, de zuidelijke zijden van het
Waterlooplein en de Plantage Middenlaan, aan het lid Jhr. Ir, B. W,.
F, VAN RIEMSDIJK;
het no o r do o s t el ij k e, begrensd door de oostelijke (oneven) zijde
van het Damrak, de noordelijke (even) zijden van de Damstraat, de Oude
en de Nieuwe Hoogstraat, de oostelijke zijde van de St. Antoniesbreestraat, de noordelijke zijden van het Waterlooplein en de Plantage
Middenlaan, verder door de Muidergracht, de Oosterburgergracht, de
Dijksgracht, het Marinedok en de Prins Hendrikkade (Oude zijde), aan
het lid A, W. WEISSMAN,
Na het overlijden van laatstgenoemden heer in 1923 nam de
SECRETARIS de inventarisatie van het noordoostelijke kwartier, voor
zoover zij nog niet gereed was, over.
3, De b i n n e n h u i z en werden voor een klein gedeelte door den
heer FREDERIKS en den SECRETARIS opgenomen, voornamelijk echter
door Jhr. Ir, G, C, Six te Amsterdam, die zijne medewerking daartoe
welwillend verleende, Onze Afdeeling is dezen medewerker daarvoor
ten zeerste erkentelijk,
1) De rangschikking en de schrijfwijze der straatnamen zijn gevolgd naar het boekje
van mej. A, M. v an Geld er. Amsterdamsche straatnamen geschiedkundig verklaara
(Amsterdam, 1913); zij berusten (met uitzondering van de schrijfwijze „Boomssloot" en
„Rembrandtplein") op voorstellen van den toenmaligen gemeente-archivaris en op
overleg met wijlen prof, t e Winkel.
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4, De schilder ij e n, zoowel die in particuliere woningen als in
openbare gebouwen, kerken en gestichten van liefdadigheid, en inbegrepen de glasschilderingen, beschreef het lid Dr, C, HOFSTEDE DE
GROOT,
5, De aldus bewerkte, d.w.z, stuk voor stuk gecorrigeerde en aangevulde fiches, vermeerderd met de nieuwe, ter plaatse opgemaakte,
en met eenige honderden potloodschetsjes, geteekend door den heer
VAN RIEMSDIJK vormende te zamen het materiaal voor de beschrijving
van ongeveer 4000 gevels, fragmenten, details en interieurs, werden nu
gerangschikt in de alphabetische volgorde der straatnamen en de
inhoud vervolgens in persklare redactie overgebracht door den hoofdcommies, den heer F. A, J. VERMEULEN en de assistente, mej. M. KossMANN, nadat een terminologie voor de verschillende geveltypen was
vastgesteld, Ongelijkheden in dit opzicht, maar vooral in de mate der
uitvoerigheid en in de waardeering van het voor dezen inventaris
belangrijke — een en ander het gevolg van de bewerking der fiches door
verschillende personen — noopten tot een nieuwe revisie in 1926 en.
1927, waardoor deze verschillen grootendeels, niet geheel, konden worden geeffend, en waarbij tevens acte kon worden genomen van hetgeen
sinds 1919 was verdwenen,
Voor de dateering der gevels van de Heeren- en de Keizersgracht
bewees het bekende grachtenboek van PHILIPS 1 ) goede diensten,
6, Tijdens het ter perse leggen van den tekst is het materiaal daarop
s telselmatig gerangschikt naar de g e v e 1 t y p e n, Ook hierbij bleek
eenige malen een nader onderzoek ter plaatse noodzakelijk, indien
men tot een kantige onderscheiding van de typen wilde komen, zonder
welke het systematisch overzicht te globaal zou zijn uitgevallen om
wetenschappelijk nut of te werpen,
Uit het hiervoor gezegde blijkt reeds, dat in dit bijzondere geval
is afgeweken van het in de voorloopige lijsten gevolgde stelsel: dat
in den tekst de woonhuisgevels in elke gemeente chronologisch worden
gerangschikt met inachtneming van de typen en dat hierop de rubrieken
„fragmenten en details'', „gevelsteenen", „ankers", „binnenarchitectuur", elk weder met een schikking naar tijdsorde, plegen te volgen,
Voor een aan oude gevels en fragmenten zoo rijke stad als Amsterdam
zou zulk een indeeling te weinig overzichtelijk, de lijst dus voor den
gewonen raadpleger onpractisch zijn,
7, Daarom zijn bier de gevels, fragmenten en details enz, te zamen
genomen, gerangschikt naar de alphabetische orde der straatnamen, en
1) C, Philips Jz. Verzameling van alle de huizen en prachtige gebouwen langs de
Keizers- en Heere-grachten der Stadt Amsterdam (1768-1771). Een heruitgave met een
beschrijving en vier (sleutel)kaarten is in 1922 bezorgd door E. v an Houten.
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van een doorloopende cursieve nummering voorzien, Het historisch beginsel komt dan tot zijn recht in het achteraan geplaatste t y p ologisch-chronologisch overzicht, waar de gevels, aangeduid met het cursieve nummer, naar hun kenmerkende trekken zijn
gegroepeerd en in elke groep naar tijdsorde geschikt, l ) Dit overzicht
met de samenvattende karakteristieken van de verschillende geveltypen
is opgesteld door den SECRETARIS,
Voor het overige is vastgehouden aan de gebruikelijke indeeling:
[a, Voorhistorische, Romeinsche en oud-Germaansche monumenten,1

b. Verdedigingswerken,
c. Bruggen, sluizen, standbeelden en andere gedenkteekenen, kruisen,
pompen, grenssteenen, enz,
d. Wereldlijke openbare gebouwen,
e. Kerkelijke gebouwen,
1. Gebouwen van liefdadigheid, wetenschap en kunst.
g. Particuliere gebouwen,
h. Musea, particuliere verzamelingen, varia,
Aan de vermelding der monumenten zijn toegevoegd: een opsomming
hunner voornaamste onderdeelen, enkele historische gegevens, voor
zoover die in voor de hand liggende literatuur werden gevonden en
betrouwbaar geacht, en eene dateering, waar mogelijk aangegeven door
een jaartal, en overigens door een eeuwcijfer, gevolgd door A of B
ter aanduiding van de eerste of tweede helft eener eeuw, of door
a, b, c, d, om een der vierendeelen van de eeuw aan te wijzen, De
pla atsaanduiding der onderdeelen van een gebouw geschiedt zooveel
mogelijk door aanduiding der windstreek, waarop zij gelegen zijn, bij
kcrken echter steeds, als waren zij zuiver georiênteerd,
Volledigheidshalve zijn achter de monumenten der oude stad Amsterdam nog in het kort opgenomen die van de voor eenige jaren geannexeerde buitengemeenten (blz, 454-457), welke reeds in het in 1921
verschenen eerste stuk waren behandeld. De tekst van 1921 is hiervoor
op enkele punten bijgewerkt (Gemeenlandshuis te Oud-Diemen, raadhuis en toren van Ransdorp),
Behalve het reeds vermelde overzicht der gevels zijn achterin nog
opgenomen eenige andere chronologische overzichten, registers van
kunstenaars en ambachtslieden, van geslachts- en persoonsnamen en
van plaatsnamen,
1) In dit register zijn ook eenige op het laatst aangebrachte correcties van dagteekening en oanchrijving verwerkt, Zie de Toevocgsels en verbeteringen op blz. 459
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Zooals de titel aanduidt, draagt dit werk een voorloopig karakter.
Ni-oor op- en aanmerkingen houdt onze Afdeeling zich daarom ten
zeerste aanbevolen.
De Afdeeling mag dit voorwoord niet besluiten zonder haar erkentelijkheid te hebben betuigd jegens H. M. de Koningin, die de bezichtiging en opneming van het Koninklijk paleis op den Dam goedgunstig
toestond. Ook mag zij niet nalaten een woord van dank te richten tot
het gemeentebestuur van Amsterdam, dat faciliteit verleende bij het
bezoek aan verschillende gemeentelijke gebouwen, tot de directies van
het Rijksmuseum en van de stedelijke musea, welke menige nuttige
inlichting verstrekten, ten slotte tot de kerkbesturen en verschillende
particulieren, die den genoemden Afdeelingsleden en medewerkers
bereidvaardig de onder hun beheer resp, in hun eigendom berustende
voorwerpen van kunst en geschiedenis lieten bezichtigen,
Aan het gemeentebestuur van Amsterdam kon de Afdeeling den
wcderdienst bewijzen, dat zij de drukproeven van dit boek ter inzage
gaf voor de opstelling eener monunientenlijst, welke door de in 1926
aldaar ingestelde gemeentelijke monumentenverordening wordt gevorderd,
Afdeeling A der Rijkscommissie voornoemd:
De Voorzitter: Mr. Dr, J, C. OVERVOORDE.
De Secretaris: Dr, E. J. HASLINGHUIS.
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b. Verdedigingswerken.

1. In 1903 en 1920 zijn bij igraafwerken ten W, van den
Nieuwendijk eenige sporen en overblijfselen (baksteen van
groat formaat) gevonden. van 'een ,gebouw, dat volgens sommigen een deel van een KASTEEL der heeren van Amstel,
volgens anderen een WACHTTOREN (± 1300) zou zijn
geweest,
Van . de WALMUREN (XV d) zijn nog , enkele stukken van
baksteen met natuursteen over tusschen den Schreyerstoren
en de Vischmarkt,
De wallen zijn in 1840 v, v, vergraven; enkele bochten in.
de Singelgracht, met name eene bij de Weesperpoort, herinneren aan ,de vroegere bolwerken.
Van het voormalige ST, NICOLAASBOLWERK bevinden zich
fundamenten tegen de noordzijde van de Bantammerbrug.
2, Nieuwmarkt, De ST, ANTONIESPOORT (1488, blijkens steen in een der hoektorens) is in 1617 verbouwd tot
WAAG (de oude Waag van 1561 lag op den Dam), waarbij
de 'doorgang buiten )gebruik werd gesteld en de gevel aan de
stadszijide vernieuwd; in 1691, toen hier de snijkamer van
bet chirurgijnsgilde werd ondergebracht, verhoogd met een
achtkanten toren op het midden, later tot wachthuis ,der
schutterij en van 1812-1832 tot schermschool, in 1876 tot
brandweerkazerne en stedelijke oudheidkamer, in 1891, na
herstelling en vernieuwing door den architect J. A. Weissman, tot gemeentearchief, en in 1926 door den architect A, A,
Kok tot Stedelijk historisch museum (zie h 5) ingericht.
Het gebouw, van baksteen, met ruime toepassing van
zandsteen voor bander en hoekblokken, bestaat uit een voorpoort en het hoofdgebouw, oorspronkelijk van elkander gescheiden door een pleintje, waaronder de gracht ,doorliep,
1
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,de voorpoort: het middendeel (verhoogd XVII a) heeft
a.
een rondbogigen ingang in geblokte omlijsting (XVII a) met
gleuven voor brugkettingen (?) en wordt geflankeerd door
twee met een overkraging van rond tot achtkant overgaande
hoektorens, De kraagstukken bestaan uit gebeeldhouwde
figuren (XV d) , Onder de daklijst der torens een boogfries,
Schietgleuven, Kroonlijst en daken (XVII a) , In den noordoostelijken toren een poortje met ,bergsteenen omlijsting en
bekroning in den trant van Hendrik de Keyser en met
opschrift „Theatrum anatomicum" (de deur was vroeger
beschilderd met een skelet door G. de Lairesse) , De muren
tusschen de hoektorens ien het hoofdgebouw verhoogd
XVII a,
b. het hoofdgebouw heeft naar de zijde der voorpoort
twee groote ronde torens en aan , de oude stads- of noordzijde (Zeedijk) twee kleinere achtkante (een grootendeels
XVII a) to weerszijden van den doorgang (omlijsting
XVII a) , De poortdoorgangen naar het 0, en het W, zijn ook
XVII a aangebracht, Boven den ingang van den oostelijken
ronden toren: 1617; boven dien van den westelijken een
schild met de attributen van het smidsgilde, Houten kruiskozijnen, Twee ovale lichten met schuin gemetselde dagkanten,
In elk der achtkante traptorens een met bergsteen omlijst
en door een fronton bekroond poortje (XVII a) : het eene
met relief: St, Lucas (schildersgilde), het andere met een
door attributen omgeven medallion, waarin een metselaar
met gekroonden troffel, In dit noordwestelijke torentje een
gedenksteen met gothisch ,opschrift: 1488 (in 1617 hier overgeplaatst) en kunstig gemetselde nissen en vensteromlijstingen (gildeproeven XVII c), Torenspitsen (XVII), op die
van den middelsten toren een windvaan (XVII d) met het
wapen van Amsterdam,
Inwendig (in 1916 gewijzigd) : In den oostelijken ronden
toren de steenen hoofdtrap (XVII a, met in 1926 aangebrachte
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tegelbekleeding langs den muur) . In den westelijken gelijkvloers een achthoekig vertrek van het smidsgilde, Op de verdieping de kamer van het metselaarsgilde, Deze bevat een
zandsteenen schouw (XVII a) met het wapen van Amsterdarn; hierboven een ovaal paneel: H. Barbara met engel en
attributen van het gilde (XVII a, Hollandsche school). De
wanden zijn ten deele met marmer bekleed en vertoonen
verder metselproeven van geslepen steenen: vensterneggen,
muurpilasters, omlijstingen om berijmde opschriften (een
van 1703) ; vloer met marmer ingelegd; vijf stoelen (XVIII d)
van het gilde; eiken kast (1616) van het molenaarsgilde;
schilderijtje (1659, door T, of F. van der Elst),
Naast dit vertrek een portaal met kunstig gemetselde nissen, fronton, en gewrongen zuilen (op de kapiteelen; 1660),
opschriftvers door M. W, van der Spelt; hiernaast in den
noordwestelijken traptorert een stuczoldering met metselaars-emblemen in relief (gem, H, Husly, 1757) ; boven de
deur gebeeldhouwde emblemen (XVII c) ; gemetselde lambris en nissen langs de trap; marmeren geldzak op de trapleuning,
In de zaal aan de noordoostzijde zestien gebrandschilderde medallions van het turfdragersgilde,
In de onder den middentoren gelegen koepelzaal (sinds
1691 „Theatrum anatomicum", thans museum voor het gevangeniswezen) is een galerij, tegen welker borstwering 8 X 3
wapenschilden van chirurgen (tot 1792), een Latijnsch vers
van Caspar van Baerle en een Hollandsch vers (beide door
Naghtegaal geschilderd) ; in de houten overwelving het zegel
van het chirurgijnsgilde (1732) en 37 wapenschilden,
Een eiken bolpoottafel (XVII A) is naar het gemeentearchief overgebracht,
Uit de snijkamer afkomstig zijn de volgende schilderijen,
in 1926 weder hierheen teruggebracht; anatomische les van
Sebast, Egbertsz, (1603, door Aert Pietersz,), anatomische les
van Joh. Fonteyn (1625, door Nicolaas Eliasz, gen, Pickenoy),
3
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anatomische les van Fred, Ruysch (1683, door Joh, van
Neck) , C, Boekelman en Jan Six, hoofden van het chirurgijnsgilde (1699, door Jurriaan Pool), vijf hoofden van het
gilde (1716, door A. Boonen), anatomische les van W,
(1728, door Corn, Troost) , drie hoofden van het gilde (1731,
door Corn, Troost), anatomische les van Petrus Camper
(1758, door Tibout Regters)
Uit de snijkamer afkomstig bevinden zich thans in het
Rijksmuseum: fragment van de anatomische les van Jan
Deyman (1656, door Rembrandt; in 1723 grootendeels verbrand), anatomische les van Sebast, Egbertsz, (1619, door
Thomas de Keyser) , anatomische les van Fred, Ruysch
(1607?, door Adr, Backer), zes hoofden van het glide (1732,
door J, M, Quinkhard), vijf hoofden van het gilde (1683,
door Adr. Backer), vijf hoofden van het gilde (1724, door
Cornelis Troost), vier hoofden van het gilde (1744, door J. M.,
Quinkhard), In het Mauritshuis (sinds 1828) anatomische
les van Nic, Tulp (1632, door Rembrandt),
Een met zilver beslagen drinkhoorn (1598) van het
chirurgijnsgilde en een verguld-zilveren beker (1652, door
Lutma den Jonge), aan het gilde geschonken door Nic, Tulip;
zijn in de verzameling van wijlen Prof, Jhr, Dr, J, Six,
3. Muntplein, Van de REGULIERSPOORT (XV d), die bij
de uitlegging (XVI d) binnen de stadsmuren kwam en in
1618 door brand werd verwoest, staat nog een der beide
torens, de MUNTTOREN, zoo geheeten sinds in 1672-1673 in
het aan de Singelzijde toegevoegde gebouw (1617) , oorspronkelijk ingericht voor wacht- en schuttershuis en voor gildevergaderingen, de Munt werd ondergebracht. (Dit gedeelte
is 1885-1887 afgebroken en vervangen door een gebouw
naar ontwerp van den architect Springer),
De Munttoren is van baksteen opgetrokken op een half
polygonaal, overigens halfrond benedengedeelte (XV d),
waarop zich een achtkante geleding en een achtkante houten,
met lood en leien bekleede, bovenbouw (1620, door Hen4
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drik de Keyser) verheffen, In ,de wanden der achtkanten
nissen, ,gedekt door segment- en rondbogen met bergsteenblokken, boven vier der nissen van het bovenste achtkant
gebogen frontons (jaartal 1620) en, hooger, vier wijzerplaten,
De spits heeft een open koepel, bekroond door een peer met
windvaan,
In den koepel hangt een spel van negen-en-twintig klokken, waarvan negentien in 1651 door Fr, en P, Hemony te
Zutfen gegoten, een in 1659 door Fr, Hemony te Amsterdam,
acht in 1668 door P, Hemony te Amsterdam, en een in 1728
(zonder gietersnaam) , Het speelwerk is in 1669 door Fr,
Alberts vervaardigd,
4. Alexanderplein, De MUIDERPOORT is in 1770, na het
instorten der vorige (van 1663), gebouwd naar ontwerp van
den directeur van stadswerken C, Rauws, met gebeeldhouwde
versieringen door A, Ziesenis,
Zij heeft twee tot kortegaard bestemde zijvleugels, aan
de stadszijde een even uitspringende, aan de voormalige
veldziide, een krachtig uitkomende middenpartij, deze beide
met zandsteenen bekleeding: een Dorische , ordonnantie (aan
de stadszijde pilasters, aan de andere zijde zuilen), die
boven de omloopende kroonlijst een driehoekig fronton
draagt, waarin het wapen van Amsterdam (aan de stadszijde
het oude: de kogge; aan de veldzijde het nieuwe) met het
jaartal 1770, Te weerszijden van den rondbogigen doorgang in beide middenpartij en beeldnissen, waarboven
medaillons met festoenen, De zijvleugels hebben hoekpilasters in rustica, vensteromlijstingen en boven de kroonlijst een
attiek met meanderversiering, Midden boven de poort de
vierkante met een balustrade afgezette onderbouw van den
achthoekigen houten, met leien en lood bekleeden koepeltoren, waarin een klok, in 1664 gegoten door Fr, en P.
Hemony te Amsterdam, Rechts en links van den met twee
kruisgewelven en een koepe1gewelf overkluisden doorgang
bergsteenen portieken.
5
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5, Haarlemmerplein, De HAARLEMMER- of WILLEMSis een neo-classiek gebouw (1840, gerestaureerd in
1900), bestaande uit een zuilengang, geflankeerd door lokalen
van de kortegaard (nu politiepost) . Hoofdgestel met attiek,
Kapiteelen en plafondrozetten door J, de Koning.
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6, Ter plaatse van de in 1842 afgebroken Weteringpoort
(1668) , staat een COMMIEZENHUIS (1842) ,
7, Geldersche Kade, De SCHREIJERSTOREN, in de XVIIe
eeuw gebezigd als zetel van de commissarissen der „Waalen"
(binnenhavens), is een baksteenen gebouw (XV d, hersteld
XVI B), aan de oostzijde halfrond, met een modern aanbouwsel aan de zuidzijde. Gemetseld boogfries onder de
voormalige kanteeling (gewijzigd), Veelhoekige spits met
windvaan; zeilschip, In den muur een steen met de voorstelling van een vrouw, die een schip naoogt, en het opschrift; „Scrayer-Houck 1569", Zie ook c 1,
Uit de commissiekamer der „Waalen" zijn de volgende
schilderijen in het Rijksmuseum; de oppercommissarissen
der „Waalen" (1674, door Abr, Backer), dito (XVIII d, door
Wybr, Hendriks), het IJ voor Amsterdam (door W. van de
Velde Jr,),
In het Raadhuis; vier oppercommissarissen (1747, door
J, M. Quinkhard),
In het Stedelijk historisch museum; bard (XVIII B) met
geschilderde wapens van oppercommissarissen; een aantal
wapenschildjes (XVII), afkomstig van de lijst van een verdwenen schilderij door W. van de Velde Sr,
8, Oude Waal, De MONTELBAANSTOREN is een halfronde baksteenen vestingtoren (XVI a, in 1537 van een
hijschkraan voorzien), die in 1606 door H. de Keyser
verhoogd is met een slank achtkant, en bekroond door een
houten, met lood en leien bekleede, spits, De overstekende
hoeken van het achtkant rusten op geprofileerde bergsteenen kraagstukken; in elk der wanden een rechthoekige
6
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en hierboven een door een rondboog met zandsteenblokken
gedekte nis. De spits bestaat uit drie geledingen, waarvan
de onderste gesloten is en aan vier zijden wijzerplaten vertoont, bekroond door driehoekige frontons met obelisken,
terwijl de tweede en derde, gescheiden door een balustrade
en kegelvormig toeloopend, geopend zijn boven een borstwering, Obelisken met pinakelvormen., Open peer met windvaan: meerman, Klok, in 1606 gegoten door Corn. Ammeroy,
9, De REGULlERSTOREN, zie b 3,
c. Brug, sluis, standbeeld, veerhuis, ban- en schamppalen.

1. In de waterkeering bij den Schreyerstoren (zie b 7)
een marmeren plaat met opschrift betreffende de steenlegging (1682) van de brug,
2-3, In de „sluis" over de Heerengracht bij de Reguliersgracht een steen: 1734, In die over de Prinsengracht bij de
Leliegracht twee steepen; 1785,
4, Rembrandtplein, Standbeeld van Rembrandt van Rijn
(1647, door L, Royer),
5, Sloterkade 21-22, bij de Schinkelsluis, Het AALSMEERDER VEERHUIS *), vroeger de herberg „De bonte os" (1634),
beeft een lagen, breeden gevel van baksteen, met hooger
opgetrokken middenpartij, die toorspronkelijk van een top
met trappen voorzien was (nu schuin afgedekt), Ontlastingsbogen met bergsteenen aanzet- en sluitstukken, Topleeuw
met schild, Gevelsteenen: een os en cartouches (1634),
6. COMMIEZENHUIS, zie b 6,
7, Een vroeger in de Warmoesstraat staande schamppaal
met wapen en twee voor de St. Annastraat opgestelde palen
(XVII) bevinden zich in , de kelders van het Rijksmuseum,
Voor ban- en limietpalen zie achter in dit deel (onder
Nieuwer-Amstel en Sloten),
*) Eigendom der vereeniging „Hendrik de Keyser".

PALEIS
d. Wereldlijke openbare gebouwen.

1, Het KONINKLIJK PALEIS, voorheen stadhuis, gebouwd
1648-1664 naar ontwerp van Jacob van Campen, met medewerking van Pieter Post, Willem de Keyser en Daniel Stalpaert, en, voor het beeldhouwwerk, van A, Quellinus, in
1655 feestelijk ingewijd, in 1808 tot paleis voor Lodewijk
Napoleon ingericht door B, W. H, Ziesenis, is een groot
rechthoekig, drie-en-twintig vensters breed, achttien vensters
diep gebouw, geheel met zandsteen bekleed en gevormd
door
I-IV, vier haaks op elkaar gestelde vleugels met, een
weinig uitspringende, vierkante hoekpaviljoenen van drie
assen en twee krachtig uitspringende risalieten van zeven
assen, respectievelijk in het midden van den voor- of oostgevel (Damzijde) en van den achtergevel, welke middenpartijen verbonden zijn door
V, de tot voile hoogte opgaande, acht traveeen (waarvan
zes met vensters) diepe, „groote burgerzaal" (inwendig voltooid in 1705), die aldus het binnenplein in twee binnenhoven
verdeelt, elke hof omgeven door
VI, gelijkvloers vier, op de hoofdverdieping drie (breedere)
galerij en,
In opstand: A, een lage begane-grond, waarboven B, de
hoofdverdieping met een halve-verdieping; vervolgens C,
weder een verdieping met halve-verdieping; eindelijk D, de
zolder, waaruit aan de Damzijde boven de vierschaar E. de
toren (1664) rijst,
De bergsteenen gevels vertoonen A, een sokkel, waarin
zwaar getraliede rechthoekige vensters (in het risaliet aan
de Damzijde zeven, en terzijde twee, rondboogopeningen,
oorspronkelijk open, als voor een galerij, doch in 1808 gesloten, en nu voor de paleiswacht dienend) ; B. hierboven een
composiete pilasterorde, ,doorgaande langs verdieping en
halve-verdieping; C, boven het hierbij behoorende hoofd8
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gestel een Korinthische pilasterorde wederom langs anderhalve verdieping en met hoofdgestel; tusschen de pilasters
van a en C. telkens een langwerpig, waarboven een vierkant
venster, onder dit laatste een gebeeldhouwd festoen, Elk der
midden-risalieten gedekt door een driehoekig fronton, gevuld
met beeldhouwwerk in steen van Avennes door A, Quellinus
(gerestaureerd 1914-1915 door prof, Aart 4) ; aan de Damzijde de Stedemaagd, tronend boven een zeetafereel met
Neptunus, andere watergoden en zeegedierte, met, als bekroning van het fronton, de bronzen beelden (gegoten door Fr,
Hemony naar A. Quellinus) van den Vrede, de Gerechtigheld en de Voorzichtigheid; aan de N.Z. Voorburgwalzijde;
de Koophandel en de stroomgoden van Amstel en IJ met de
bronzen beelden van Atlas, den wereldbol torsend, de Waakzaamheid en de Gematigdheid,
Voor de hoofdverdieping van het oostelijk middenrisaliet
een balcon met gesmeed ijzeren leuning (1808) , De ingang
bevindt zich sinds 1808 aan de achterzijde (Voorburgwal),
De zijgevels vertoonen dezelfde versiering van pilasters en
festoenen als , de voor- en achtergevels, idoch de (telkens
Brie) aan ,de hoekpaviljoenen grenzende travee6n, waar zich
trappenhuizen bevinden, missen de pilasters en bevatten
kleiner vensters, waarbij telkens een paar rondlichten in gebeeldhouwde omlijsting,
Op de daken vier-en-twintig schoorsteenen met gebeeldhouwde festoenen, waarvan de vier op de hoekpaviljoenen
bekroond door telkens vier koperen adelaars, die de keizerskroon dragen, Zware eiken kappen, bekleed (1685) met leien
ter vervanging van pannen, dekken het gebouw,
E. De toren bestaat uit een vierkant onderstuk, hierboven
een open koepel (in 1920 met gewapend beton versterkt),
inwendig achtkant, met balustrade en acht drie-kwartzuilen
der Korinthische orde, tusschen welker voetstukken en kapien hangen; boven de halfbolvormige afdekking
teelen festoenen
een klein open koepeltje met windvaan; koggeschip,
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In w e n d i g (alley uit den tijd van den bouw, tenzij
anders vermeld):
Onder den beganen grond overwelfde kelders, die gedeeltelijk voor gevangenissen en gijzelkamers waren ingericht, Hoofdtrap naar de burgerzaal; in de juist genoemde
trappenhuizen dubbele-steektrappen met bordes, to weerszijden van het westelijk middenrisaliet enkele-steektrappen;
wenteltrap opgaande uit de burgemeesterskamer,
A, Gelijkvloers,
In het middenrisaliet aan de Damzijde kruisgewelven met
versierde kraagsteenen over de (oorspronkelijk open) galerij ; achter de paleiswacht de, tijdens Lodewijk Napoleon als
kapel gebezigde, vi e r s c h a a r (opgaande tot in de hoogte
van de hoofdverdieping) in bergsteen overwelfd, aan de
smalle zuidzijde toegankelijk door een rijk bewerkte bronzen vleugeldeur (door Gillis Wybrands) met zinnebeelden
der rechtspleging, vers van Virgilius en de wapens van (ouden nieuw-) Amsterdam; dergelijke bronzen tralies in de
drie rondboogvensters tusschen de vierschaar en de wacht,
De vierschaar is beneden met wit marmer bekleed, hooger
op met stucwerk; aan de lange (west) zijde bevindt zich de
inarmeren schepenbank, hierboven vier gebeeldhouwde vrouwelijke draagfiguren welke een hoofdgestel dragen (fries met
bladwerk en emblemen) , Tusschen deze figuren drie reliefs
(door A. Quellinus): 1, Zaleukos laat zich een oog uitsteken,
2, Salomo's rechtspraak, 3, Brutus laat zijn zonen onthoofden, verder de wapens van Amsterdam en, in smaller vakken, ornament met de wapens van oud- en nieuw-Amsterdam, Boven de kroonlijst (zandsteenen) pilasterordonnanties
met de wapens van acht burgemeesteren in het jaar 1658,
Twee nissen in de vensterdammen van den oostwand bevatten beelden van Gerechtigheid en Voorzichtigheid; een rijk
gebeeldhouwde nis in den noordwand, den zetel van den
griffier met de Stilzwijgendheid; hierboven een gebeeld10
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houwde allegories Stedemaagd met Amsrtel en IJ en de
wapens van vier burgemeesteren in 1648 (in stuc) met een
opschrift, Ten W. achter de vierschaar, en van deze uit
thans door vensters verlicht, de hoofdtrap mar de burgerzaal,
De overige ruimte van het gelijkvloers (meerendeels betimmerd en ingeschoten voor dienstvertrekken, bergkamers,
keukens enz,), ook de galerijen, zijn overkluisd met vlakke
kruis- of met tongewelven op breede gordelbogen, versierd
met gebeeldhouwde vakken (caissons) en gedragen door
pilasters met gebeeldhouwde festoenen, Ten Z, van de vierschaar in het risaliet aan de Damzijde eenige gebeeldhouwde
sluitsteenen (o, a, met stadswapen) ; in een bergplaats ten Z,
van dezen middensprong een honderdtal gelakte moderateurlampen (-I- 1825) ; nog weer zuidelijk de kamer van
commissarissen der wisselbank met zwart
marmeren schouw (XVII) en drie muurkastjes, waarvan de
deuren met goud op bruin zijn beschilderd (XVII c, later
opgehaald) ; aan de Voorburgwalzijde ten N, van den middensprong de p ii n k am e r (nu woning van den opzichter),
waar in de gordelbogen martelwerktuigen zijn uitgehouwen,
en ten Z, de „conciergie" (tegenwoordig kamer van den
intendant), waarin: portretten van M, Hz, Tromp (door
Mierevelt) , van Nic, Smelting (door J, A, van Ravesteyn),
van Frederica Sophia Wilhelmina, dochter, en van George,
noon van Willem V (deze beide in pastel, door Ch, H,
Hodges),
Op het bordes van de trap, die achter de vierschaar naar
de burgerzaal leidt, een albasten vaas Empire; bronzen lichtkronen Empire, 1)
1) Ook de hierna opgesomde lichtkronen, wandluchters, kandelabers,
pendules en meubelen zijn alle in den stijl van den eersten Keizertijd,
voorzoover Been andere dagteekening wordt gegeven. Onder de meeste
schouwen zijn in 1808 kleine schoorsteenmantels geplaatst.
11

PALEIS
B, Hoofdverdieping (met halve-verdieping),
I, Oost- of Damvleugel, De vertrekken zijn met steenen
tongewelven ,overkluiscl.
1, In iden 'middensprong aan de Damzijde, rondom de
vierschaar:
oostelijk de pui of balcongalerij met ,drie plafondschilde.
ringen: de goede en de kwade Faam en de Tija (door J, van
Bronkhorst), twee lichtkronen en vier bronzen kandelabers;
zuidelijk de bur g e m e e s t e r s k a m e r (nu antichambre) met Korinthische muurpilasters, witmarmeren schouw
op twee zuilen en met gebeeldhouwd fries: Romeinsche zegetocht van Q, Fabius Maximus, gebeeldhouwde zinnebeeldige
versiering (spiegel, zwaard en fasces; olijftakken, roer en
sleutels); in de dagkanten van het oorspronkelijk op de vierschaar uitziende venster, een schoorsteenstuk: Quintus Fabius
Maximus voor zijn zoon van het paard stijgend (door J, Lieyens), met dichtregelen van Vondel; twee plafondschilderingen: Stedemaagd, kinderen met keizerskroon (door J, van
Bronkhorst) ; uitgehouwen wapens van vier burgemeesteren;
kroon, twee kandelabers; vier pastelportretten: een van Willem V (door iCh, H. Hodges), twee van zijn dochter, Frederica Sofia Wilhelmina (door denzelfde), een van Willem III
als klein kind. Bekroning van den toegang tot deze kamer,
zie onder VI;
noordelijk de j us t i t i e k a m e r (nu ontvangkamer, de
muurpilasters met hun opschriften vlak gepleisterd) met ingelegden witmarmeren vloer (bedekt): stadswapen tusschen
slagzwaarden, dito schoorsteenmantel (XVIII d) , afkomstig
uit het Stadhouderlijk kwartier to 's-Gravenhage, zoldering
(ten deele gewijzigd: sni)werk XVIII d) met drie allegorische
schilderingen: Stedemaagd, Hercules en Mercurius (1655,
door Nic, de Helt Stockade), gebeeldhouwd borstbeeld van
koning Willem I (1832, door L. Royer) , twee kronen, vier
kandelabers, mahoniehouten ameublement, Bekroning van
den toegang tot deze kamer, zie onder VI.
12
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2 en 3, Ten N, van den middensprong:
2, in de terugliggende partij de r a a d z a a 1 (Mozeszaal, nu kleine eetzaal) , Tongewelf met zinnebeeldige reliefs
(naar ontwerpen van Dan, Stalpaert ?) en een allegorische
schildering: de Stedemaagd op een adelaar (1656, door Erasmus Quellinus), Twee groote marmeren schouwen, elk met
vier roodmarmeren zuilen, die ,boven ,gebeeldhouwde kapiteelen een mantel met gebeeldhouwd fries (zinnebeeldige
voorstellingen) dragen. Schoorsteenstukken: Salomon's gebed
(1658, door Flinck), met dichtregels van Vondel, en Mozes
en Jethro (door J, van Bronkhorst), in gesneden omlijstingen, Tegen den geheelen westwand een schilderij: Mozes
iciest de zeventig ,oudsten (1736-1738, door Jac, de Wit); to
weerszij den van de schouwen geschil derde —marmeren reliefs
en houten snijwerk nabootsende — friezen en medallions
(1737, gem, J, de Wit) ; idito schilderingen in de vensterdammen; tusschen de middelste vensters een figuur der Vrijheid
(1738, door J, de Wit) , Pendule (Diana) van marmer en
brons, twee coupes, twee dito kandelabers;
3, in het noordoostelijk hoekpaviljoen de w e e s k a m e r
(nu een logeerkamer), M.armeren schouw met Ionische zuilen,
gebeeldhouwd fries en gesneden betimmering, In het tongewelf reliefs, wapens van burgemeesters en vijf allegorische
schilderingen op de weezenverzorging (door C, Holsteyn),
Schoorsteenstuk: Lycurgus adopteert zijn neef (door C.
Holsteyn), Kroon (XIX b), pendule, vier kandelabers, mahoniehouten ameublement,
4 en 5, ten Z, van den middensprong:
4, in de terugliggende partij de v e r g a der z a a1 van
burg em e es t e r en (Van Speykzaal, nu slaapkamer van
H, K. H, Prinses Juliana), In het tongewelf zinnebeeldige
reliefs en acht schilderingen (door J, van Bronkhorst) , Twee
marmeren schouwen als in de raadzaal, Schoorsteenstukken:
Marcus Curius Dentatus wijst geschenken der Samnieten of
13
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(1656, door G, Flinck), Cajus Fabricius in het kamp van
Pyrrhus (1656, door F. Bol), beide met dichtregels van Vondel,
Schilderij ; heldendaad van van Speyk (1831, door J, P.
Eeckhout) , Pendule, twee vazen, vier kandelabers;
5, in het zuidoostelijk hoekpaviljoen de thesauri eo r d i n a r i s (nu slaapkamer van H. M, de Koningin).. Tongewelf als in de weeskamer met vijf caissonschilderingen
(door C, Holsteyn), Marmeren schouw met gebeeldhouwd
fries en gesneden betimmering. Schoorsteenstuk; Jozef in
Egypte (1656, door Nic, de Helt Stockade), waaronder dichtregels van Vondel,
II. De west- of achtervleugel,
1, In den middensprong de schepenkamer (nu
troonzaal), in twean gedeeld door een boogstelling op
pijlers met barokke halve-zuilen, waarboven een omgekornist hoofdgestel met gesneden fries, (Het noordelijk gedeelte
was oorspronkelijk to halver hoogte afgesloten; kantoor van
den ihoofdofficier.)
In de baksteenen tonzoldering vakken met reliefs (emblemen en wapens) en vijf schilderingen; de Gerechtigheid tusschen de Kracht en de Voorzichtigheid, hieromheen zwevende engelen (1656, door Erasmus Quellinus, ± 1750 geheel
vernieuwd) . Groote marmeren schouw met zuilen en gebeeldhouwd fries: aanbidding van het gouden kalf en gesneden betimmering. Schoorsteenstuk: Mozes van den berg
Sinai afdalend (door F, Bol),
In den noordelijken wand een schoorsteennis (XVIII d),
Mahoniehouten ameublement Het portaal dezer zaal is versierd met de zinnebeelden der vergelding: horens van overvloed met bloemen en onkruid, geeselroede, maatstok,
2 en 3, ten N, van den middensprong:
2, in de terugliggende partij de k a m e r van s c h ep enen extr aor din â. r i s (nu roode salon), Marmeren
schouw op vier zuilen, met gebeeldhouwd fries en met een
14
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schoorsteenstuk: de Gerechtigheid, de Voorzichtigheid en
de Vrede (1662, door J, Ovens, overgebracht uit de schepenkamer), Lichtkroon, pendule (met figuur, voorstellend Lodewijk Napoleon), twee kandelabers, ameublement, Ir. het
portaal ten Z. van deze kamer een bronzen lichtkroon;
3, in het noordwestelijk hoekpaviljoen de r e k en kamer
(nu logeerkamer) , Marmeren ,schouw op twee zuilen, met
gebeeldhouwd fries, Schilderij: wijnoogst te Sorrente (1784,
door J, Ph, Hackert) , Ameublement (1825).
4 en 5. Ten Z, van den middensprong:
4, in de terugliggende partij de k am e r v an co mmissarissen van kleine zaken (nu salon van
H. M, de Koningin-Moeder) , Marmeren schoorsteen met
stuc-relief Empire, Lichtkroon, Schilderij: sterfbed van Willem den Zwijger (-1- 1850, Hollandsche school); portretten
van Koning Willem I en zijn echtgenoote Frederica Louise
Wilhelmina (± 1820);
5, in het zuidwestelijk hoekpaviljoen de t h e s a u r i e
extra or dinar i s (nu slaapkamer van H, M, de KoninginMoeder), Marmeren schoorsteen (XVIII d) met gebeeldhouwd
fries en stuc-versiering (XIX a), Lichtkroon, ronde tafel en
bed.
III, De noordelijke zijvleugel, van W, naar 0,
1, de desolate-boedelkamer (door een wand in
tweeên gescheiden, nu logeerkamers) , Zoldering in vakken,
Marmeren schoorsteen met gebeeldhouwd fries en gesneden
omlijsting, waarin vijf wapens van burgemeesters en schoorsteenstuk: Odysseus en Nausikaa (1657, door Th. de Keyser), Pendule (op de wijzerplaat: Thomire et C ie) met vier
kandelabers van brons en mariner, Spinet (door Erard freres
te Parijs) met koperbeslag, Een tafel, tiers stoelen, een sofa,
twee ladekasten, twee wandtafeltjes, Bekroning en omlijsting van den toegang tot deze kamer, zie under VI;
15
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2, de as s u r a n t i e-k a m e r (eveneens in tweeen gescheiden, nu logeerkamers) , Marmeren schoorsteen met drie
wapens erboven, Schoorsteenstuk in gesneden omlijsting:
Theseus ontvangt het kluwen van Ariadne (1657, door W.
Brassemary, gen, Strijker), Kristalkroon. Bekroning en omlijsting aan den toegang tot deze kamer, zie onder VI,
IV, De zuidelijke zijvleugel, van W, naar 0,
1, De s e c r e t a r i e (nu kamers van Z. K. H, den Prins
der Nederlanden) , bestaande uit drie vertrekken, waarvan
het middelste in 1808 door een schot in tweeen gescheiden,
waarbij twee marmeren schouwen (XVII) werden verwijderd,
Plafond (XIX a).
Schoorsteenmantel XVIII d, Twee lichtkronen, twee pen.dules, acht kandelabers, een bed, Twee portretten van Willem V (levensgroot in halve figuur), een van zijn dochter
Frederica Louise Wilhelmina, en van een ,onbekende vorstin,
Bekroningen en omlijstingen van de twee toegangen tot deze
kamer, zie onder VI,
V. Van de groote bur ger z aal zijn de wanden
bekleed (1697, door Simon Vennecool) met marmeren Korinthische pilasters, die een hoofdgestel dragen, waarboven een
dergelijke ordonnantie, doch minder hoog, zich herhaalt, In
de lange wanden ronde bovenlichten, waarboven festoenen,
Houten tongewelf (vernieuwd 1700) met schilderij: allegorie op de grootheid van Amsterdam (1705, door J, Hoogzaat voor de figuren en G, Rademaker voor de architectuur,
naar ontwerp van J. Goeree) , met de wapens van magistraten in 1705, De marmeren vloer (bedekt) ingelegd met koper
en gips: aardbol, hemelbol en werelddeelen, Aan de smalle
oost (vierschaar-) zijde een groote bronzen deur, geflankeerd
door twee kleinere, waarin gekruiste ankers; voor de middendeur een marmeren portiek met halve-zuilen en hoof dgestel, hierboven allegorisch beeldhouwwerk: aan de Stedemaagd, tusschen. de Kracht en de Wijsheid gezeten, wordt
16
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de keizerskroon aangeboden; te weerszijden hiervan reliefs
(door tgordijnen aan het oog onttrokken) en festoenen; midden op de omgaande groote kroonlijst het beeld van, den
Vrede en, hooger, een wijzerplaat; in de lunette ander het
gewelf een geschilderde allegorie op het stadsbestuur (door
J. Hoogzaat en G, Rademaker) , De tegenoverliggende
smalle zijide heeft een dergelijke portiek, waarboven in
beeldhouwwerk ,de Gerechtigheid tusschen den Dood en de
Straf, aan haar voeten de Hebzucht en den Nijid, midden op
de kroonlijst het beeld van Atlas; in de lunette een schildering: Laatste Oordeel (door Adr, Backer) , De buitenste
traveeen aan de lange wanden bevatten rondbogen met versieringen in de marmeren dagkanten en in de zwikken
erboven; hooger op telkens een nis met relief: een der vier
elementen en een beeld (resp. Gerechtigheid, Handel, Wijsheid, Gematigheid) , dat als model heeft gediend voor de
bronzen beelden op de gevelfrontons.
Boven langs de smalle wanden is een groot aantal vlaggen opgehangen, volgens de overlevering veroverd XVII B
(?), XVIII en in 1830 (de meeste zeer vergaan), de oudere
afkomstig uit de Ridderzaal te 's Gravenhage, De zaal wordt
verlicht door twaalf lichtkronen, en door achttien wandluchters van ijzer en kristal,
VI. De gal e r ij e n zijn bekleed met marmer (1697) en
overdekt met een zandsteenen tongewelf met vakken, waarin
gebeeldhouwde ,emblemen en vertoonen langs de muren een
Korinthische pilasterordonnantie; boven en langs de toegangen tot tde bovengenoemde vertrekken marmeren beeldhouwwerk en in de, telkens twee, lunetten der hoeken (behalve
in den noordwesthoek) schilderingen,
Zoo in de noordelijke galerij (thans als groote eetzaal
gebezigd) van W, naar 0, de beeldhouwwerken. in den
noordwesthoek Mars en Venus; haven de deur der desolateboedelkamer (zie III, 1) : val van Icarus, en, in de omlij sting,
symbolen van het baniu-oet, boven die der assurantiekamer
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(zie III, 2) Anion op de golven, en, in de omlijsting, symbolen van Rust en Zekerheid; in den noordoosthoek Cybele
en Saturnus, en, in de lunetten, de schilderingen: verdrag
van Claudius Civilis en Cerealis, en nachtelijke verrassing
van het Romeinsche kamp (beide 1661, door Jordaens),
In de oostelijke galerij, boven de twee toegangen tot de
burgerzaal de schilderingen: David verslaat Goliath, en
Simson verslaat de Philistijnen (beide 1661, door Jordaens) ;
boven den toegang tot de justitiekamer: Amphion bouwt
Thebe; gerechtsbijl, arend met spiegel en bliksem, boven
(lien tot de burgemeesterskamer: Mercurius en Argo,
In de zuidelijke galerij, van W. naar O.: in den zuidwesthoek de beelden van Apollo en Jupiter, en, in de lunetten,
de fresco-schilderingen: vredesonderhandelingen van Claudius Civilis , en de Romeinen, en zegeteekenen, door de Batavieren veroverd (+ 1700, door Legrand) ; boven de twee
deuren der secretarie (zie IV, 1) de reliefs Stilzwijgendheid
en Trouw, en, in de omlijstingen, emblemen van het geheimschrijversambt; in den zuidoosthoek de beelden van Diana
en Mercurius en, in de lunetten, ,de schilderingen, maaltijd
van Claudius Civilis in het Schakerwoud (1661, door
J. Ovens, ter vervanging van de schilderij van Rembrandt,
waarvan wellicht de hoofdpartij zich thans in het museum fe
Stockholm bevindt) en schildverheffing van Brinio (door J.
Lievens),
Deze galerijen worden verlicht door acht kronen en door
veertig wandluchters,
De halve-verdieping is overwelfd met vlakke kruis- en
iongewelven, Van deze „ingestoken" vertrekken (XIX vertimmerd) worden hier genoemd:
1, in den N.W,hoek de voorm, trouw kamer met
marmeren schouw (XVII), waaraan een gebeeldhouwd fries
(ineengestrengelde handen) ; portret van Frederica Louise
Wilhelmina van Brunswijk-Nassau als kind (1774, door
J, Spinny) en van prinses Marianne (1836, door J, B, van
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der Hulst) ; 2-3, boven de assurantiekamer de voorm,
kamer van huwelijksche zaken of „krakeelkamer" en boven de weeskamer die van z e e z a k e n;
4, een vertrek met schrijfbureau (± 1800) , pendule (gem,
Deverbie, Paris), twee kandelabers; 5-7, eenige vertrekken
(nrs, 98, 101 en 102) met kronen, stoelen en pendules; twee
pastelportretten: Lodewijk Ernst, hertog van BrunswijkWolfenbuttel (door P. F, de la Croix) en zijn echtgenoote
Frederica Louise Wilhelmina; portret van Frederik den
Groote (XVIII d) ; ovaal portret (XVIII a) van twee kinderen
uit den Frieschen tak der Nassau's; schilderij: oude man en
drie andere figurer in een poort (door A, van Strij); allegorie der zeven kunsten (XVIII d),
In verschillende bovenvertrekken verspreid de volgende
schilderijen: in kamer 95: zittende citherspeler (1806, copie
naar een XVIIe-eeuwsch schilderij, door Frederica Louise
Wilhelmina), slag bij de Pyramiden (penteekening, door D,
of J, A, Langendijk) ; in kamer 96: twee penteekeningen
(1797, naar S, Koning en een ander XVIIe-eeuwsch meester,
door J, C, W, Mertens) ; in kamer 120, offer van Abraham.
(school van Rembrandt) ; in kamer 121: vorstin op middel=
baren leeftijd. (door J, F, A, Tischbein) ; twee kinderen van
Nassau-Friesland naast elkander op een bank (XVIII a) ; in
kamer 125: grootvorst Nicolaas van Rusland (door baron
Gerard) ; in kamer 127: twee zeestukken met vloten (1804
en 1806, door E, Hoogerheide) ; repliek van het portret van
Frederica Louise Wilhelmina in de voormalige secretarie
(zie blz. 16) ; in kamer 136: tsaar Alexander I (door J, A,
Kruseman, tegenhanger van het j uistgenoemde portret door
Gerard); in kamer 145: Willem de Zwijger (trant van A. van
de Venne) ; G. van den Heuvel (---P 1820, trant van W, B. van
der Kooi),
C, Op de tweede verdieping bevinden zich, boven de
schepenkamer (nu troonzaal) de g r o o t e k r ij g s r a adk a m e r (naar ontwerp van Pieter Post)!, ',met gewelfde
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eiken zoldering tot in de kap van het gebouw en, aan de
Damzijde, de (vertimmerde) groote wapenzaal en de voorm,
s t a d s k u n s t k a m e r; verder de kamer van het groote
kramersgild,
Op de hierbij behoorende h a l v e-v e r d i e p i n g (zolders en magazijn) staan eenige (verwaarloosde) ruiterportretten (XVII b) van Philips Willem, Maurits, Frederik Hendrik, Willem II (de koppen naar M. Mierevelt en Honthorst) ;
verder een portret (XVIII d) van een staanden vorst; portretten (XVIII a) van Hendrik II Casimir en Johan Willem
Friso; een (XVIII b) van Maria Louise van Hessen-Cassel;
een (XVIII c) van Lodewijk Ernst, hertog van Brunswijk;
schilderij (XVII a, op twee plank] es) : dood van Saphira,
Een voor de inwijiding van het Stadhuis door J, Lutma vervaardigde zilveren kan en schotel (merken: Amsterdam, C en
hart) , met opschrift (1655) , cartouches en zes wapens van
burgemeesters, eigendom der gemeente Amsterdam, wordt
bewaard in het Rijksmuseum; evenzoo een zilveren gedenkroemer met gegraveerd opschrift (1655, V, Buil fecit) en de
zilveren troffel, waarmede J. de . Graeff den eersten steen
legde; een zwart marmeren gedenksteen uit de burgemeesterskamer met versregels van Constantijn Huygens, gegraveerd door EL Noski, in het Stedelijk historisch museum
(Anfonieswaag, zie h 5),
Een uit de voormalige secretarie afkomstig portret van
Maria de Medicis (1638, door G, Honthorst) , geschenk van
deze vorstin aan de burgemeesters, is thans in het Stedelijk
historisch museum; evenzoo de uit de thesaurie-ordinaris
afkomstige schilderijen: Amsterdam in vogelvlucht (1536,
paneel, door Corn, Anthonisz,) en schijnbedrieger (1656,
door C. Brize) • Een portret van Karel V (XVI b) in het
gemeentearchief,
Twee uit de burgemeesterskamer afkomstige schilderijen:
gezicht op het middeleeuwsche Stadhuis (1657, door P, Saenredam) en gezicht op het nieuwe Stadhuis (1667, door J, van
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der Ulf t) zijn naar het tegenwoordige Raadhuis overgebracht
(zie d 15a).
In het Rijksmuseum bevinden zich de volgende voorheen
in dit gebouw aanwezige schilderijen; uit de kunstkamer een
zelfportret (door Lud, Bakhuysen) ; uit de Groot-kramersgildekamer; levensgroote prijs-os (1564).
De schetsen in ,gebakken aarde voor de beeldhouwwerken
(door A. Quellinus en zijn leerlingen) zijn in het Rijksmuseum,
2, ADMIRALITEITSGEBOUW, zie d 15a.
3. Kattenburg, ' S LANDS ZEEMAGAZIJN (thans marinemagazijn van kleeding), 1656-1657 als Admiraliteitsmagazijn
gebouwd door Dan, Stalpaert, is een groot, nagenoeg vierkant, door water omgeven, gecement gebouw, bestaande uit
vier am een binnenplein opgetrokken vleugels van drie en een
halve verdieping, boven gewelfde kelders, Ingang oorspronkelijk aan de zuidzijde (Kattenburgplein), nu aan de oost(werf) zijde, Elke buitengevel heeft een vooruitspringende
middenpartij, gekroond door een driehoekig fronton; de frontons aan de zuid- en de noord (haven) zijde bevatten beeldhouwwerk; maagd met corona navalis te midden van zeegoden
en oorlogstuig, en Neptunus met Amphitrite te midden van
goden en handelsgoederen, Boven de poort in (den zuidgevel
het wapen der Admiraliteit, Aan de IJ-zijde een waterportiek, waarin twee gebeeldhouwde gedenksteenen met de
wapens van Jonas Witsen, Jacob Buttinc, Dirck Herbert en.
Reinier V, Cuick, Boven de waterportiek het Admiraliteitswapen en twee steenen (1656), Aan de noordzijde van het
binnenplein twee ,gesmede vensterhekken met gekruiste
ankers, Inwendig: in den zuidvleugel stucversiering (XVIII d)
van den schoorsteen.
Twee houten trapleuningen (XVIII d), uit dit gebouw afkomstig, bevinden zich onder de in het Rijksmuseum bewaarde bouwfragmenten; twee windvanen in het Stedelijk
historisch museum (Antonieswaag).
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4, Kattenburgerstraat ' S LANDS WERE Aan de straat
een langgestrekte gevel met Dorische portiek (XVII c) ; rondboogpoort tusschen tweem:aal twee :gemetselde pilasters, die
een hoofdgestel dragen, in welks metopen werktuigen zijn
uitgesneden; hierboven :een driehoekig houten fronton met
het wapen der Admiraliteit, Luiklok, in 1659 gegoten door
Gerard Koster to Amsterdam, Eenige stucversieringen en een
marmeren schoorsteen (XVIII ,d) zijn overgebracht naar het
departement van Marine,
Op de werf ,een hardsteenen pomp (XVIII d) met bronzen
spuier, In een loods de koningssloep, in 1841 voor het bezoek
van koning Willem II aan de stad Rotterdam vervaardigd,
Een poort van 's Landswerf is ± 1900 overgebracht naar
den tuin van het Rijksmuseum,
5, Oostenburg 79, Voormalige LIJNBAAN DER ADMIRALIbaksteenen gevel (XVII c) met stompe beeindiging, als van Stadsturfhuis en Saaihal (zie d 24 en 22) , Boller op de einden der deklijst, Gebeeldhouwde krullen op de
aanzetten der gevelkanten, Korfbogige ontlastingsbogen over
tweeledige houten kozijnen (ten 'deele vervangen door nieuwe
ramen) , De midden-traveeên bovenaan versierd met festoenen, waartegen het wapen: de ,gekruiste ankers der Admiraliteit, en geflankeerd door :de gebeeldhouwde omlijstingen
van twee ovale lichten, Twee hijschbalken,
TEIT, Breede

6, Funen, ORANJE-NASSAUKAZERNE, als „caserne St,
Charles" gebouwd in 1810 door den directeur van Stadswerken Abr, van ider Hart, Langgestrekt baksteenen gebouw met
drie lichte risalieten, elk met gemetselde hoekpilasters en
gedekt door driehoekige frontons, Het middelste van deze
draagt het in bergsteen gehouwen wapen van Oranje-Nassau,
de twee buitenste zegeteekenen (door Chr, Welmeer),
7, Kadijksplein, ENTREPOT-DOK (1830, door en voor den.
architect Joh, van Straaten) , Gevel met hardsteenen voetstak en ingangsomlijsting, waarboven een driehoekig fronton
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met: 1830, een krans en twee Mercuriusstaven, Langs het
achtergelegen plein ieen blinde muur, waartegen zuilen,
8. Prinsengracht, Het PALEIS VAN JUSTITIE is het
1663-1665 gebouwde, 1804-1825 voor deze bestemming,
alsook (tot 1863) voor stadsbibliotheek (op de bovenverdieping) ingerichte AALMOEZENIERSWEESHUIS (zie I 10 en 11),
Langgestrekte gevel (naar ontwerp van Is. Warnsinck en
J. G, J. van Gendt) met drie, oorspronkelijk (XVII-XVIII)
twee, risalieten. Doorgaande pilasters en attiek (XIX b),
Compagniesgebouwen:
9, Hoogstraat, Het voormalig OOST-INDISCHE HUIS, tegenwoordig zetel van de inspectie der directe belastingen, gebouwd sinds 1606 naar ontwerp van H, de Keyser, toen deze,
ten deele op terrein van den St, Joris-hof (zie f 23), drie
-.71eugels toevoegde aan het in 1554 gebouwde (in 1890 afgebroken en door een nieuwen vleugel vervangen) Bushuis (zie
d 16) aan den Kloveniersburgwal, en voltooid in 1658 door
H, de Keyser den zoon, vertoont aan de zijde der Hoogstraat
een gevel (+ 1635) van ,baksteen met bergsteen (voor banden
en plint) en een ordonnantie van twee rijen pilasters (Dorische en Ionische), die kroonlijsten met bolle friezen en consoles dragen, Gekoppelde keldervensters met rondbogen;
hierboven vensters overtoogd door strekken met kussenblokken,
Ingangspoort in Toscaanschen trant met zware kroonlijst
en gebroken fronton, De poort geeft door een gang, overkluisd met twee riblooze kruisgewelven op elliptische gordelbogen en geprofileerde consoles, toegang tot het binnenplein,
Van de Bevels aan dit plein is de oostelijke nieuw (1890,
door iden toenmaligen Rijksbouwmeester C, H, Peters),
De zuidelijke gevel (1606) heeft ,een top met grillig in- en
uitgezwenkte kantlijnen, versierd met bergsteenen krullen en,
in de ieenigszins gewijzigde bekroning, medallion- en voluutomlijstingen (monogram der 0,I,Cie, verdwenen), het jaartal
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1606 en een door pilasters geflankeerd venster; een hooggelegen, van een bordes voorzienen ingang in bergsteenen
omlijsting met schelpversiering; boven de vensters strekken
met bergsteenen kussens, Dakruiter (XVII d). De westgevel
(ten deele van H. de Keyser den zoon) heeft een bergsteenen
plint met keldervensters; een ingang met driehoekig fronton
en gebeeldhouwde festoenen langs de bergsteenen posters;
cen kroonlijst met tryglyphen boven langs de eerste verdieping; kruiskozijnen in nissen met negblokken; boven deze
kozijnen de boogvelden versierd met maskers; cartouche- en
lintvormen in den trant van H. de Keyser; veertien sierankers,
Inwendig: drie marmeren schoorsteenen (XVIII d), waarvan twee in den nieuwen oostvleugel overgeplaatst, In de
voormalige kapiteinskamer een wijzerplaat (oorspronkelijk
met den windwijzer verbonden), gem. J, M. Kleeman, Amsterdam, Een Japansche wandversiering van goudlak met
gekleurde houtsneden, en een marmeren schoorsteen
(XVIII a), uit dit gebouw afkomstig, bevinden zich in het
Rijksmuseum, Zie ook I 23,
10, Prins Hendrikkade 176, Twee PAKHUIZEN (± 1600)
DER OOST-INDISCHE COMPAGNIE met geknotte geveltoppen
als van de Saaihal (zie d 22). Bergsteenblokken, Afgedekte
hijschbalken, Naast een der Bevels een poortje met het monogram der Compagnie,
11, Oostenburgergracht 75-77, Van de voormalige LIJNis slechts het voorgebouw (XVII c, thans inwendig vertimmerd voor wijkgebouw der Ned. Herv, gemeente) over: breede baksteenen
gevel met rechte kroonlijst en, over den middenrisaliet, een
driehoekig fronton, waarin een wapenschild (voor het monogram der 0,I.Cie.) tusschen festoenen, Houten portiek
(XVII), waarboven een driehoekig kozijn met driehoekig
fronton, Inwendig: in het voorhuis twee (gewitte) zandsteenen omlijstingen van ovale lichten (XVII c), twee marmeren
BAAN DER OOST-INDISCHE COMPAGNIE
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schoorsteenen (XVIII b), boven een waarvan een schilderstuk: gezicht op een Levantijnsche reede; in een kast een
gehavend schoorsteenstukje of dessus-de-porte in den trant
van Berchem,
Het andere schoorsteenstuk, voorstellende het groot-magazijn der 0,I,Cie,, is naar het Rijksmuseum overgebracht
12, Rapenburg, hoek Rapenburgerstraat, Aan de vroeger
hier aanwezige OLIEKOKERIJ DER OOST-INDISCHE COMPAGNIE herinnert slechts een groote stookplaats in het ziekenhuis (verbouwd XVIII) der Port, Israel. gemeente,
13,

ZETEL DER WEST-INDISCHE COMPAGNIE,

zie bij d 14

en bij f 5,
14, Prins Hendrikkade, De voormalige PAKHUIZEN DER
zijn in 1642 gebouwd (misschien door Pieter de Keyser) en dienden 1647-1674 ook
als zetel van de Amsterdamsche kamer der Compagnie
(welke 1623-1647 gevestigd was in de gewezen Vleeschhal
van 1617 aan de Heerengracht, die daarna, in 1657, als
(Nieuwezijds-) Heerenlogement werd in gebruik genomen,
zie ook I 5—, terwiji de Compagnie haar intrek nam in de
reeds in 1642 voor haar als „West-Indisch buitenhuis" gebouwde pakhuizen aan het Rapenburg, zie ook f 27) ; later
zijn zij in dienst gesteld voor het Koloniaal Etablissement,
in 1913 voor de bureelen der Ned. Handelsmaatschappij,
in 1916 voor die van het agentschap van het departement
van Financien, De baksteenen Bevel aan het 's Gravenhekje
heeft een midden-risaliet, bekroond door een driehoekig
fronton, dat de twee stompe toppen over de buitenste
traveeen oversnijdt, In het fronton een cartouche met het
monogram GWIC en festoenen; in de stompe toppen (eertijds bekroond door balustrades) tweemaal drie ovale lichten
in omlijstingen en: 1642, Bergsteenen banden in omlijstingen
om de vensters , en pakhuisluiken, Vier hijschblokken, Pui ten
deele verbouwd. Aan de Prins Hendrikkade een top met
WEST-INDISCHE COMPAGNIE
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gebogen fronton, 1641 en cartouche met het monogram, De
achtergevel aan de Peperstraat heeft twee toppen,
Een uit idit gebouw afkomstige schouw (XVII c) van eikenhout en marmer met het monogram .der Compagnie is naar
het Rijksmuseum overgebracht,
Stedelijke ,gebouwen:
15a, Oudezijdsvoorburgwal, Het RAADHUIS staat ter
plaatse van het XVa gestichte en in 1581 aan de gemeente
overgegane Franciscanenklooster van St, Cecilia, dat toen
(tot 1640) als logement voor vorsten en heeren of PRINSENHOF werd ingericht, waarbij aan de zijde van den Achterburgwal een open galerij werd bijgebouwd (1597) , en dat
vervolgens (1652) korten tijd als stadhuis dienst deed, in
1656 aan de ADMIRALITEIT werd verkocht (sinds 1597 reeds
in de aan den Achterburgwal gelegen kloostergebouwen
gevestigd), die er tot 1795 zetelde, In 1808 is het voor de
tegenwoordige bestemming ingericht, ± 1870 inwendig door
brand geteisterd en toen hersteld, in 1895 uitgebreid naar de
zijde van de Agnietenstraat, sinds 1923 na aankoop van verschillende huizen aan de ,gracht wederom aanmerkelijk vergroot en verbouwd,
De kloosterkapel (in 1586 schermschool, XVIII b kantoor
voor inning van convooi-gelden, het torentje XVII a vernieuwd) is in 1758 afg,ebroken en door een nieuwen vleugel
vervangen,
De ,oude kern van het gebouw bestaat uit vier om een binnenplaats opgetrokken vleugels:
zuidvleugel, in 1661 voor de Admiraliteit gebouwd
naar plannen van den mr, metselaar Willem van , de Gaffel,
Gevel (in 1870 na brand gewijzigd) van bak- en bergsteen
met doorgaande Ionische pilasters, waartusschen festoenen,
Kroonlijst met . driehoekig fronton over de middenpartij, In
dit fronton beeldhouwwerk: Hollandsche leeuw in tuin, twee
gekruiste ankers houdende; to weerszijden hiervan: Gerecha.
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tigheid, Neptunus en scheepvaart-attributen eenerzijds, Mars,
tritons en kanonnen andererzijds, De achtergevel is in hoofd,
zaak als de voorgevel, Beeldhouwwerk door Jan Gijseling,
b. westvleugel (aan de 02, Voorburgwal), waarin de
hoof dingang,
Het zuidelijk deel van dezen vleugel is in 1923—'24 herbouwd,
c. noordvleugel met torentje (XVII a en 1758), ter vervanging van de kloosterkapel, Op een dakvenster de Hollandsche leeuw, Het torentje draagt een windwijzer: meerman, en bevat twee klokken, waarvan eene in 1612 gegoten
en eene in 1758 door Pieter Seest to Amsterdam,
d. oostvleugel, gemoderniseerd,
Op de binnenplaats een hardsteenen pomp (XVIII c) met
lantaarn en bronzen spuiers, Vroeger stond hier de gerechtspaal,
I n w e n d i g: a. In den zuidvleugel een voorhuis met lage
kruisgewelven, Op de verdieping een portiek (XVII c), geL
vormd door Korinthische pilasters en een kroonlijst, waarboven een bekroning: stroomgoden van Amstel en IJ, tusschen welke de Hollandsche leeuw, Te weerszijden der portiek een eenvoudige betimmering (XVII c) in Ionische ordonnantie, Verder bevinden zich hier drie schilderijen: een-entwintig schutters van rot E (1554, paneel, door Dirk Jacobsz.),
braspenningsmaaltijd (1531 of 1537, paneel, door Corn.
Antonisz,), beide ** afkomstig uit de St, Joris- of Voetboogsdoelen; en portret van Maria de Medicis (1638, doek,
door G. Honthorst) ; terracotta borstbeeld (XVII b) van burgemeester Nic, Tulp; tien wapenborden in gesneden lijsten
(XVII d en XVIII d), waarvan twee (een hiervan gedagteekend 1689) afkomstig uit het Aalmoezeniersweeshuis, en
een (XVIII d) uit het Leprozenhuis,
**) De met** gemerkte schilderijen zijn in 1926 naar het Rijksmuseum overgebracht.
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In de gemoderniseerde raadzaal, gevormd uit de voorm,
vergaderzaal der Admiraliteit met belendende vertrekken:
schouw (--f- 1660), met schilderij : schuttersmaaltijd * (XVI c,
paneel, door Aert Pietersz,) , schuttersstuk ** (1645, door N,
Eliasz, Fickenoy), beide afkomstig uit de Kloveniersdoelen
en schuttersstuk ** (1642, door Jacob Backer) ; regenten van
het Oudemannenhuis * (1676, door Adr, Backer) ; portret *
van koning Willem I (1816, door Ch, H. Hodges) ; portret *
van koning Willem II (1842, door J, A, Kruseman) ; portret
van koning Willem III (1851, door N, Pieneman) ; portret *
van Marianne, prinses der Nederlanden (door Wiertz),
Dertien stoelen (XVIII b, op tien het stadswapen),
In de burgemeesterskamer: vijf leunstoelen (XVII d), en
twee (XVII A) waarvan een met stadswapen, Schilderijen;
vader van Leprozenhuis stelt aan regenten een jongen voor **
(1649, door F. Bol) ; gezicht op het oude stadhuis (1657,
paneel, door P. J, Saenredam) ; gezicht op het stadhuis
van van Campen (1667, door J, van der Ulf t) ; bouw van het
nieuwe stadhuis (1653, door J. Lingelbach) , In de kamer van
B. en W. : vier overlieden van de Kloveniersdoelen met den
kastelein en andere figuren (1655, door B, van der Helst).
Op de zolderverdieping eiken balken met gesneden sleutelstukken (XVII c),
c. In den noordvleugel: In de trouwkamers 3e en 2e klasse
(kamers 237-243) : schuttersstuk (± 1625), vier regenten
van het Oudemannen- en vrouwengasthuis met een bode
(1732, door J. M, Quinkhard) ; portret van J, C. de Brunet,
consul-generaal van Rusland (1833, door J, A, Kruseman),
d. In den oostvleugel drie vertrekken (XVIII c) met
schoorsteenmantels en stoelen (XVIII), In de kamer van den
secretaris een betimmering (XVIII a) ; deuromlijsting
*) De met een * gemerkte schilderijen zijn in 1926 naar de tijdelijke
raadzaal in het voormalig Tuighuis (zie d 16) overgebracht,
**) De met ** gemerkte schilderijen zijn in 1926 naar het Rijksmuscum overgebracht,
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(XVIII) ; grauwtje (1732, door J, de Wit), afkomstig uit het
voorm, gebouw „Zeemanshoop" aan de Prins Hendrikkade;
berglandschap (1848, door A, Calame),
Verder de volgende schilderijen, gerangschikt naar de
riummering der kamers:
In nr, 24: vijf regenten en twee regentessen van het Werkhuis met den secretaris (1684, door J, de Baan) ; in nr. 25:
arrenwedstrijd op de Zaan (1838, door W. Verschuur) ; riviergezicht (XIX a, door A. Brondgeest) ; in nr, 38: drie regentessen van het Leprozenhuis ** (1668, door F, Bol) ; zes regenten van het Oudezijdshuiszittenhuis met den bode (1656,
door J, Ovens) ; in nr. 57: fruitkoopvrouw (door P, van
Schendel); in nr, 61: vier oppercommissarissen der „Waaien"
(1747, door J, M. Quinkhard) ; in nr. 84: twee regenten van
het Leprozenhuis met een bode ** (gem, J, M. Quinkhard, 1747
en 1749 en F. van der Mijn, 1749); vier regenten van het Rasphuis met den boekhouder en een bode (XVII b) ; in nr, 155:
steigerend paard in een landschap (XIX a) , afkomstig van
Zeeburg; schuttersstuk (1561, door Corn, Anthonisz,) ; in nr,
169: bouw van de Oosterdoksluis in 1831 (1834, door P.
Kiers) ; in nr, 170: acht regenten van het Aalmoezeniersweeshuis met den secretaris (1766, door T, Regters) ; in nr, 171:
vier regenten van het Oudemannen- en vrouwengasthuis met
twee bijfiguren (1750, door J. M. Quinkhard) ; Titiaan schilderende (XIX a?, door N. Schiavone) ; in nr, 180: stilleven
(door G. J, J, van Os) ; in nr, 188: landschap (XIX a, door
N. J. Rooseboom), afkomstig van „Felix Meritis"; in nr, 190:
stilleven (XVIII a, school van J, Weenix), weide met koeien
(XVII d) , drie regenten van het Leprozenhuis (1741) ; in nr,
192: offer van Abraham (XVI d, school van P, Aertsz) ; in
nr, 215: ruitergevecht (XVII A, bruin in bruin) ; in nr. 246:
portret van F, G, H, Hansen (1847, door G. F, Greive) ; in
nr, 250: Madonna, met kindermoord van Bethlehem en vlucht
naar Egypte (XIX A, door Th, Schaepkens) ; in nr. 252: zee
met schepen (XIX A, door L, Meyer) ; in nr, 253: regenten
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van het Leprozenhuis (door F, Bol) ; de gortenteller (copie
naar P, Aertsz),
De deuren van de oude zaal der Admiraliteit zijn in bruikleen gegeven aan het Ned, hist, scheepvaartmuseum.
Eenige uit ide Admiraliteit of het Prinsenhof afkomstige
schilderijen zijn thans in het Rijksmuseum: oordeel van T.
Manlius Torquatus (door F, Bol), gezichten op Salee, Tripolis, Tunis en Algiers (alle door R Zeeman).
Een allegorische schildering (door F, Bol) uit het jacht der
Admiraliteit bevindt zich in het Stedelijk historisch museum,
15b. Reguliersdwarsstraat, In het gebouw van den gemeentelijken dienst voor de armenzorg, bevindt zich een
schilderij: zes regenten van het Oudezijds-huiszittenhuis met
den vader (1759, door J, M, Quinkhard), benevens vier
regentenstukken van onbekende herkomst: een (XVII d, door
A, Boonen ?), een (1740, door C. Troost), een (XVIII a, in
den trant van Quinkhard) , een (XVIII d) , Verder ook een
gezicht (XVIII B) op de binnenplaats van het HuiszittenWeduwenhof (zie I 43),
15c. Tesselschadestraat 9, In het gebouw van den gemeentelijken dienst voor beroepskeuze bevinden zich de
volgende, aan de gemeente toebehoorende, schilderijen in de
directiekamer:
Schoorsteenstuk (later ingebracht) mansportret (door C,
Troost), portretten van Jac, Commelin (1668, door A, Palamedes), van Is. Commelin (1675, door P, van Anraedt, gedeeltelijke copie naar het portret van G, van den Eeckhout
in Frankfort), van Casp, 1 Commelin (XVII d), van een jonkman (XVII id, door H, Bering),
16, Singel, Het voormalig TUIGHUIS of BUSHUIS of
STADSMAGAZIJN gebouwd in 1606 door H. de Keyser (?)
nadat het vorig Bushuis aan den Kloveniersburgwal buiten
dienst was gesteld (zie d 9) en thans tot Militiezaal en
tijidelijk tot raadzaal, gelijkvloers tot koninklijken stal inge30
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richt, is 1919—'21 geheel gerestaureerd en van de pleisterlaag ontdaan, De stomp eindigende gevel heeft bergstcenen
versieringen langs en tusschen de gezwenkte toplijnen, waarboven bollen, Segmentvormige ontlastingsbogen boven de
ramen en houten kruiskozijnen. In den top vier leeuwenmaskers en: 1606,
Gelijkvloers: rechts en links een rondboogpoortj e in bergsteenen omlijsting en hiertusschen een ingang in omlijsting
(XVIII d, vernieuwd) , De eenvoudige achtergevel is gepleisterd, Inwendig geheel vernieuwd,
17, ST, ANTONIESWAAG, Zie b 2,
18, Van de aan de St, Antonieswaag voorafgaande OUDE
STADSWAAG (1565) op den Dam, afgebroken in 1808, is een
model in het bezit van Mr. J, G, Wurfbain to Reden,
19, Oudebrugsteeg, hoek van het Damrak, Het voormalig
ACCIJNSHUIS, in 1638 naar ontwerp van Jacob van Campen
ontworpen, oorspronkelijk een heele en een halve verdieping
hoog, heeft aan de voorzijde een smallen en langs de Beursstraat een breeden gevel met doorgaande Ionische pilasters,
die een hoofdgestel dragen, Hierboven een latere verhooging,
Driehoekige en gebogen frontons boven de vensters. Aan de
zijde der Oudebrugsteeg twee ingangen in bergsteenen omlijstingen en met bekroningen: de wapens van Amsterdam
(oud en nieuw) door leeuwen gehouden,
20, Heerenmarkt, De voormalige KLEINE VLEESCHHAL
(1617), in 1621 zetel der West-Indische Compagnie, in 1657
Heerenlogement, in 1825 weeshuis der Hersteld Luthersche
gemeente, zie d 14 en 1 5,
21. De latere GROOTE VLEESCH- OF ST, PIETERSHAL,
ter plaatse der middeleeuwsche St, Pieterskapel (XIV), die
XVII a tot hal verbouwd werd, XIX A ook voor laboratorium
der apothekers gebezigd, thans Politiebureau, is een baksteerien gebouw (1779, naar ontwerp van den directeur van Stadswerken Abr, van der Hart) , met puntgevel, bekroond door
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ossekoppen, waarboven een gebogen fronton, In de twee zijassen van iden voorgevel ingangen (de zuidelijke tot venster
veranderd) met driehoekige frontons (jaartal 1779) ; in de
middenas een (dichtgemetselde) rondboogopening,
Inwendig: Een der vloeren is later ingelegd, Kamer met
gesneden deuromlijsting en betimmering (XVIII d) ; marmeren schoorsteenmantel (1780) , waarboven snijwerk met
stadswapen en een spiegellijst, De zolder is aan de voorzijde
met plavuizen bevloerd; hier bevindt zich een gemetseld fornuis (XIX b), dat dienst deed 'bij de examens ider apothekers,
22, Staalstraat. De voormalige SAAIHAL, in 1641 opgericht als uitbreiding van den STAALHOF aan den Groenburgwal, is in 1919 iontpleisterd en gerestaureerd, Trapeziumvormige geveltop, waarop de keizerskroon en twee bollen;
de zijkanten en de bovenkant van den top versierd in bergsteen: geplooide stukken laken; stadswapen en cartouche
(1641) boven in, Over de drie vensters (ramen igewijzigd) der
eerste verdieping driehoekige frontons; boven de vensters
van den beganegrond iontlastingsbogen, Zie ook e 47,
Een uit dit gebouw afkomstig schilderstuk: vier regenten
en de bode van ide Saaihal (1643, door Dirck Dz, Santvoort)
is in het Rijksmuseum, evenals het door Rembrandt in 1661
voor de lakenwaardijns van den Staalhof geschilderde regentenstuk „de Staalmeesters",
23, Lijnbaansgracht 1-8, Voormalige STADSGRAANPAKHUIZEN, Baksteenen topgevels met ontlastingsbogen en bergsteenen negblokken, Cartouche (XVII), De achtergevels aan
de Brouwersgracht zijn vernieuwd,
24, Waterlooplein 69-75, De voormalige STADSTURFPAKHUIZEN (1610) hebben drie met bergsteenblokken en . lijsten

verlevendigde gevels. ide twee buitenste puntgevels, die middelste geknot en met drie sierbollen (oorspronkelijk hier een
balustrade als bekroning), Rondboogpoorten, waarboven
ovale lichten, Pakhuisvensters, afgewisseld door nissen, mee32
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rendeels met rond:bogen, In de geveltoppen enkele ronde
lichten, De achtergevels komen in hoofdzaak overeen met
de voorgevels,
Inwendig: Zolders met zware eiken binten op standvinken,
Deze pakhuizen zijn thans verbonden met het voormalig
Oudezijdshuiszittenhuis (zie I 15),
Gilde- en doelenhuizen:
25, Nieuwezij ds Kolk 28, Het voormalig KORENNIETERSHUIS, sinds 1923 persmuseum, is een langwerpig baksteenen
gebouwtje (1630, gerestaureerd in 1896), ter plaatse van een
ouder (1558) , Ontlastingsbogen boven de vensters. Top met
het wapen van Amsterdam in ieen cartouche, Ingang met hordes; hierboven een steen met 'korenmetersgereedschap, In
den noordelijken gevel een deuromlijsting (XVII b), Gedenksteen (1626-1873-1898), Inwendig: een eiken kast
(XVII b) met gesneden attributen en festoenen op de pilasters, gegoten ijzeren schoorsteenplaat (XVII) ; op den zolder
twee eiken muurkastjes met beschilderde deuren (XVII b):
figuren en opschriften: „D, Coorensetters" en ,,D. Cooremeeters"; eiken oorkondenkistje (1580), op den deksel versierd
met de wapens van de stad en van Willem den Zwijger en
de namen der toenmalige overlieden,
Vier ,gedreven zilveren begrafenisschilden (1633) van het
korenwegers- en -metersgilde bevinden zich in het Rijksmuseum,

26, Koestraat 10-12, Het WIJNKOOPERSGILDEHUIS, sinds
1633 zetel van de wijnkoopersconfrerie, later overgegaan aan
bet in 1659 gestichte gilde, heeft drie baksteenen gevels
(gerestaureerd in 1917 door den architect A, A, Kok) met
ingezwenkte toppen. Bergsteenen ingangspoortje (1633, door
Pieter de Keyser), gevormd door, tegen geblokte pilasters
gestelde, halve zuilen, die een gebroken fronton dragen,
waarin de beeltenis van den patroon der wijngaardeniers,
den H, Urbanus. Eiken deur (XVII b).
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Inwendig; portaal met betimmering en snijwerk (XVIII c)
en een kraagsteen (XVI c), wellicht uit het vroeger hier
gelegen Bethanienklooster; bestuurszaal met balkenzoldering
(gerestaureerd) en eenige ruitjes (XVIII) . Gildestuk: zes
overlieden (± 1630, door Nic, Eliasz, Pick,enoy), Geldkist der wijnkoopers; een wijnvat met snijwerk; twee zilveren
proeftassen,
Een uit dit huis afkomstig regentenstuk (door F, Bol) is
nu in het slot Neuwied, een ander (1657, door G, van den
Eeckhout) in de National Gallery te Londen, een derde
(1673, door denzelfde) was in de verzameling-de Robiano te
Brussel,
27, N,Z, Voorburgwal, MAKELAARSKANTOOR, Ten deele
bewaard gebleven gevel (1632) van baksteen met bergsteenen banden; ontlastingsbogen boven de vensters, Bovendeel
(oorspronkelijk vermoedelijk in den trant van H. de Keyser)
gewijzigd tot ingezwenkten hals, Poortje met Ionische halve
zuilen en gebogen fronton, waarboven een cartouche met
1632, In den zijgevel bergsteenen banden (ten deele weggebroken) en ontlastingsbogen,
Inwendig; vergaderzaal met schoorsteen (XVIII) met het
stadswapen en een schilderij: de Beurs van 1611, Meubelen
(XVIII),
28, Singel, De VOORMALIGE ST, SEBASTIAANS- OF
(1512), in 1733 verbouwd en tot logement
(„Groote of Garnalendoelen"), in 1864 tot Athenaeum Illustre
(zie f 66 en 68), rinds 1877 tot Universiteits-bibliotheek ingericht, in 1926 uitgebreid en verbouwd, heeft een baksteenen
gevel (1733) met in het midden getoogde kroonlijst met
stadswapen. Onder het middenvenster de wapens van de
Doelen en van de overlieden Hasselaar, van de Poll, Dirksz.
en Banning Cock.
In . den nieuwen achtergevel aan de Handboogstraat: 1659
en steen „De meeremin", afkomstig uit een afgebroken huisje
HANDBOOGDOELEN
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in deze straat, Hier ook een bij de voormalige Doelen behoorend bergsteenen poortje (XVII a) in Dorischen trant met
pilasters, fronton en hoofdgestel, in welks metopen handbogen, pijlkokers en een lauwerkrans, Inwendig: achterzaal met
stuczoldering (XVIII d) ; trapje met gesneden balusters
(XVIII b),
Uit deze Doelen zijn afkomstig de nu in het Rijksmuseum
bewaarde schilderijen: corporaalschap van Reynst Pietersz,
(1585, door D. Barentsz,), dat van Jan Jansz, Carel (1604,
door G, Pietersz, (Sweelinck), schuttersmaaltijd van Gerrit
Dirksz, van Beuningen (1613, door J, Tengnagel), corporaalschap van Pieter Dircksz, Hasselaer (1623, door C, v. d.
Voort), schuttersmaaltijd van Joan van de Poll (1650, door
J, Spilberg) en de vier overlieden (1657, door B, v, d, Heist),
In het stadhuis: fragment van het corporaalschap van
D, Thymansz, Brouwer (1595, door Chr, de Conflans), idem
van dat van Pieter van Neck (1604, door Aert Pietersz,),
idem van dat van Adr, Pzn Raap (1623, door C, v, d, Voort),
Verder de zilveren, gedeeltelijk vergulde koningsketen
(XVI a), de ebbenhouten, met zilver beslagen koningsstaf
(XVI a), en een drinkhoorn (1565, merken: Amsterdam en
Y) met marteldood van St. Sebastiaan, alle afgebeeld op het
stuk van B, van der Heist,
29, Afkomstig uit de voormalige Voetboogdoelen, opgericht + 1500 ter plaatse waar nu ide R,-K, kerk van de H,
Catharina (zie e 21) staat, sinds 1674 zetel van de WestIndische Cie,, zijn de volgende schilderijen in het Rijksmuseum: z,g, braspermingsmaaltijd (1533, door Corn, Anthonisz,), schuttersstuk (1554, door J, Jacobsz,), schuttersmaaltijd (± 1560, door D, Jacobsz,), schuttersmaaltijd (1562, door
D, Barentsz,), schuttersstuk (1588, door idenzelfde), corporaalschap van Dirck Jacsz. Rosencrans (1588, door C.
Ketel) , dat van Gilles Jansz, Valckenier (1599, door P,
Isaacsz.), schuttersstuk van Abr, Boom (1623, door Cl, Lastman en Adr, van Nieulandt), corporaalschap van Alb.
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Coenrsz, Burgh (1625, door W, v, d, Valckert), dat van Jac.
Pzn, Hoogkamer (1628, door J. Lyon), dat van Matth, Wzn.
Raephorst (1630, door N. Eliasz, Pickenoy), schuttersmaal
1.0 van Jac. Backer (1632, door denzelfde), corporaalschap
van All, Cloeck (1632, door Th, de Keyser), dat van Rein.
Reael (1637, door F, Hals en P. Codde), dat van Jacob Rogh
(1647, door N, Eliasz, Pickenoy), schuttersmaaltijd (1648,
door B, v, d, He1st) , schuttersfeest (1648, door G. Flinck) en
twee stukken met de overlieden (1655 en 1656, beide door
B, v, d, He1st),
In het stadhuis: schuttersstuk (1555, door Corn. Anthonisz,) ,
In het Rijksmuseum bevinden zich ook de verguld zilveren
koningsketen (XVI a) en de met zilver beslagen drinkhoorn
(1566, merken: Amsterdam en Y) met St, Joris van dit
gilder beide afgebeeld op het stuk van B, v, d, He1st,
30, Afkomstig uit de voormalige Kloveniersdoelen, gesticht in 1522 op het terrein der „Oude nonnen" (zie ook f 14
en 20) bij den vestingtoren „Swycht Utrecht", en XVII b verrijkt met een nieuw gebouw aan de Doelenstraat, dat XVIII d
en ± 1840 werd afgebroken, bevinden zich in het Rijksmuseum: schuttersstuk (1529 met luiken van 1556, door D,
Jacobsz,), schuttersstuk (1531, door Corn, Anthonisz,),
schuttersstuk (1534, door Allaert Claesz,), vier schuttersstukken (1556, 1557, 1559 en 1563, door D, Jacobsz,), de Pos-eters
(1556, door a Barentsz,) , corporaalschappen van D. J, Roflsencrans (1584, ' door C, Ketel) , van J. Hoynck (1599, door P,
Isaaksz.) , van J, de Bisschop (1599, door A, Pietersz,), van
A, Joncheyn (1606, door een onbekende), fragment van dat
van P, Hasselaer (± 1609-16, door A, of G. Pietersz.),
corporaalschap van J. Hoynck (1616, door P, Moreelse),
schuttersstuk (± 1618, door C, v. d, Voort), corporaalschappen
van J, de Vries (1633, door Th. de Keyser), van D, Theulingh (1639, door N, Eliasz,), van C, Bicker (1638, door J.
van Sandrart), van J, Vlooswijk (1642, door N, Eliasz,), van
C, de Graef (1642, door J, Backer), van F, Banning Cocq
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,,cle Nachtwacht" (1642, door Rembrandt) , de doelheeren
(1642, door G, Flinck) , het vendel van R Bicker (1643,
door B, v. d, Heist), corporaalschap van A, Bas (1645, door
G, Flinck),
In het stadhuis: corporaalschap van J. Witsen (vOcir 1617,
door C, v. d, Voort),
In de Eremitage to St. Petersburg: twee schuttersstukken
(1532 en 1561, door D, Jacobsz.),
In het Rijksmuseum bevinden zich ook de verguld-zilveren koningsketen (XVI b) en de zilveren drinkhoorn (XVI a,
merken: Amsterdam en C) met wapen-van der Schelling.
Stadsherbergen, logementen:
31, Grimburgwal, Van het (in 1874 afgebroken) OUDEZIJDSHEERENLOGEMENT, in 1647 gebouwd ter plaatse van de
brouwerij „De Sleutel", worden in het Rijksmuseum bewaard:
een tympan met bekroning, festoenen en een poortje met
driehoekig fronton, waarop twee leeuwen,
32, Keizersgracht 365, Bergsteenen poortje (XVII B)
met diamantkoppen in den rondboog, driehoekig fronton,
waarin het staidswapen en waarop twee liggende leeuwen
met de keizerskroon, Opschrift: „dHeerenlogement". Afkomstig uit het hiervoor genoemde?
33. Heerenmarkt, Het NIEUWEZIJDSHEERENLOGEMENT,
zie bij d 14 en f 5,
34, LOGEMENT „Garnalendoelen", zie bij d 28.
35, Rokin 112, LOGEMENT „Het Wapen van Utrecht",
zie f 74,
36, Sloterkade 21-22, HERBERG „De Bonte Os", zie c 5,
e. Kerkelijke gebouwen.

1, Oudekerksplein, De ST, NICOLAAS- OF OUDE KERK,
gewijd in 1306, is in 1370 aan de koorzijde vergroot met zijbeuken, XV d nogmaals vergroot door uitlegging van de zij37
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beuken en toevoeging van schipkapellen, waarna de middenbeuk hooger werd opgetrokken en van een triforiumgalerij
voorzien, XVI a in de dwarsarmen uitgebreid, in 1536 door
brand zwaar geteisterd, tusschen 1550 en 1565 in de koorpartij verbreed door vergrooting van de zijbeuken en toevoeging van de 0, L, Vrouwekapel aan de noordzijde, waarbij
ook bier de middenbeuk werd verhoogd evenals de westtoren, Fundament van den westgevel hersteld in 1914,
De nagenoeg geheel ingebouwde kerk is thans een van
baksteen met ruime toepassing van bergsteen opgetrokken
kruisbasiliek (XV d—XVI c) , bestaande uit: drie nagenoeg
even breede beuken van drie traveeen met tweemaal drie
schipkapellen, nl, (van het W, naar het 0,) : aan de zuidzijde
de Elisabeth Gaven —, de huiszitten — (1497) en de St,
Elooi- of smidskapellen; aan de noordzijde de Hamburger-,
de schippers- en de weitkooperskapellen; een ver uitstekend
dwarspand (de zuidarm was het St, Sebastiaans-, de noordarm het St, Jeroenskoor) ; een 5/10-gesloten koor van twee
traveeen met een omgang, welke zich langs de koortraveeen
verbreedt tot de wijdte der beuken; een 0,L, Vrouwe-kapel
(1553-1555) van twee traveeen aan de noordzijde van het
koor; eenen westtoren (XIV A, vernieuwd in 1565, ommetseld in 1723-1725 en 1738) en verder de volgende aanbouwsels: tegen den westmuur van den zuidbeuk de 3/8-gesloten
doopkapel (XV id), in 1648 ingericht tot grafkapel voor Corn.
de Graeff; in den hoek tusschen den zuidarm en de zuidoostelijke schipkapel een later in portaal veranderde kapel
(XVI a) ; hiernaast ten 0, een gebouwtje (oorspronkelijk beneden knekelhuis) , dat op de verdieping het archief: de
„ijzeren kapel" (1468) bevat; en ten W, de kerkmeesterskamer (XVII) ; in iden hoek tusschen den noordarm en de
noordoostelijke schipkapel de H. Grafkapel (4-1530), ten W.
waarvan een (XVI c) tot portaal veranderde, tweezijdig gesloten kapel (XVI) ; eindelijk in den hoek tusschen O.L.
Vrouwekapel en kooromgang de ,,collegekamer van het O.L
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Vrouwegilde" (1571), thans zandhok. Aan de noordoostzijde
van het koor een portaal met ingang (XVIII b) , Op het kruis
een achtkante, met lood bekleede en door een open peer met
leliekruis en windvaan (stadswapen) bekroonde dakruiter,
Tegen den zuidarm de kosterswoning (XVIII), aan de
westzijde en om het koor andere woningen (ten deele XVII
en XVIII),
U i t w en d i g: De schipkapellen en de middenbeuk hebben topgevels met ,dwarse daken, De gevels van de schipkapellen (behalve de smidskapel), van den noordarm en van.
de H, Grafkapel zijn geheel van bergsteen, die van den zuidarm, het zuid- en het noordportaal, de O.L. Vrouwe- en
doopkapellen en van den toren zijn met bergsteen versierd,
De zijbeukgevels sluiten met een hoogen muur (XVIII)
tegen de torenzijwanden aan, Venstertraceeringen meerendeels van baksteen (XVIII), doch die van de doopkapel
en het koor ten deele oorspronkelijk (o, s, XV d en XVI),
Boven de vensters der zijkapellen rijke laat-gothische nissen
met baldakijnen, Rijk versierde steunbeeren met laat-gothische kraagstukken en baldakijnen; die van de O.L. Vrouwekapel vertoonen een Renaissanceornament van schelpen,
medaillons, consoles en baldakijnen, die van de „collegekamer" heeft ,den vorm van een Toscaanschen pilaster; tegen
een beer van den zuidarm een gebeeldhouwde kraagsteen:
banderol en aap met doodshoofd, ionder stadswapen; tegen
den noordelijken beer van den noordarm een gebeeldhouwde
kraagsteen; Simson met den leeuw, De vensters der doopkapel vertoonen vischblaastraceeringen, De kerkmeesterskamer heeft gepleisterde muren met een triglyphenfries;
fraaien looden piroen. De zuidkapel (portaal) een rondbogigen ingang en, westelijk, een nis; borstwering met de wapens
van Maximiliaan van Oostenrijk, Filips den Schoone, Holland en Amsterdam; in den sluitsteen van het getraliede
venster der ijzeren kapel een leeuw. De collegekamer: een
portiek met twee consoles (XVI c), in den oostelijken gevel
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een Steen met 1571, De H, Grafkapel: een rondboogvenster
met doorgaande stijlen; sde hoekbeeren bekroond door obelisk-achtige pinakels; .geveltop, bestaande uit een door pilasters en voluten geflankeerde nis met schelpbekroning, Het
noordportaal: nissen met flamboyant-traceeringen; balustrade met overblijfselen van pinakels en traceeringen (XVI);
twee ingangen met laat-gothische profileeringen, In dit portaal is een modern planfond ingelegd,
De TOREN heeft vier telkens inspringende geledingen
(XVIII b bemetseld) met spitsboognissen, ingang met omlijsting (XVIII), to weerszijden waarvan nissen Lodewijk XIV,
In de tweede geleding het jaartal 1738 op een latei; in de
derde ieen cartouche met het stadswapen; in de vierde gekoppelde rondbogige sgalmgaten, IJzeren balustrade met
hoek-obelisken; achtkante rijkgelede spits (1565 naar ontwerp van Joost Jansz, gez, Bilhamer), van hout met lood
bekleed, met twee balustrades, obelisken, dakkapelletjes,
frontons, koepeltje en peerbekroning; de onderste, gesloten
geleding heft vier wijzerplaten,
I n w e n d i g : zuilen op achtkante voetstukken en met
dergelijke kapiteelen, versierd met bladkransen in dubbele
rii (XV d) ; de westelijke kruisingspijlers hebben kapiteelen
met loofwerk (XVI a), alleen de twee oostelijke kruisingspijlers sen die in de O.L. Vrouwekapel vertoonen Renaissance-ornament, pijlers met schalken tegen de scheidingsmuren der kapellen, Houten tongewelven met steekkappen,
over het koor de nabootsing van een stergewelf. In het middenschip ,een dubbele reeks binten (de onderste ter hoogte
van het triforium), Boven de kapiteelen muurschalken op
kraagsteenen; in de zijbeuken zijn deze schalken bekroond
door gebeeldhouwde figuren.
Triforiumgalserij met borstwering en een boogfries onder de
bovenlichten, De ,dwarsarmen zijn lager gewelfd dan het
middenschip en het koor.
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In den zuidarm is de catechisatiekamer afgeschoten; hierin
een opgeklampte deur (XVI) met gesmeed ijzeren hekje,
De O.L. Vrouwekapel heeft in den oostwand een doorgang
met twee kraagsteenen (XVI), Op den muurpijler aan de
noordzijde een kapiteel met twee kinderfiguurtjes (XVI c)
met maskers en acanthusbladeren,
In de doopkapel een stergewelf en muurschalken,
In de kerkmeesterskamer: betimmering (XVIII c), marmeren schoorsteen met stucversiering Lodewijk XV, damspiegel (XVII d), drie eiken stoelen en een bolpoot-tafel
(XVII b), twee notenhouten armstoelen en drie kleinere
(XVIII c), twee koperen armluchters, wapenbord van kerkmeesters van 1521 tot 1805. Schilderijen: gezicht in de kerk
naar het koor toe (door E, de Witte) , gezicht in den noordelijken arm (door denzelfde) ; eerste 0, I, vloot voor het uitzeilen in 1595 (trant van H. C. Vroom) ; ondergang van
Pharao in de Roode zee (XVII b, school van F. Francken) ;
gezicht in den zuidbeuk (XVIII a, door H. van Streek) ;
doorsnede van de kerk en opstand van den toren (XVII?, geheel bedorven) ; St, Nicolaas (XVII a) , ontwerp in waterverf
voor het gebrandschilderde glas van P, Aertsz, (zie blz, 44),
In het zuidportaal een stergewelf op gebeeldhouwde kraagsteenen,
In de ijzeren kapel een gewelf; hiernaast een kluis, In de
collegekamer, kraagsteenen (XVI) ; bier worden eenige bouwfragmenten bewaard, o, a, van de Nieuwezijdskapel,
In de H. Graf kapel met wapenschilden versierde kraagsteenen; overblijfselen der steenen overhuiving (XVI b) over
het graf.
De kerk bezit:
Eiken koorhek (-4- 1650) met Ionische pilasters en geelkoperen vullingen; eiken koorafsluiting (ten deele XVI? overigens XVII en XVIII) met opschriften in gothische letters
(versregels van E, Schellinger); marmeren afsluiting (-I-1650)
der grafkapel-Corn, de Graeff met Korinthische ordonnantie,
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wapens-de Graeff en -Hooft, bekroning (pelikaan en engeltjes) en koperen hekwerken,
Gesneden koorbanken (XVI? overhuivingen verdwenen,
onderstukken XVII?), met rustklampen, waarop gesneden
voorstellingen ontleend aan spreekwoorden en zegswijzen,
Vijf gesneden koorbanken (XVI), afkomstig uit de Nieuwezijdskapel (zie e 4).
Eiken preekstoel (XVII b) met koperen trapleuning ; eiken
preekstoel (XVIII A) in het koor,
Eiken doophek (XVIII a),
Koperen voorzangerslezenaar (XVII b),
Orgel (1724, door Christ, Vater to Hannover), waarvan de
kast (door Jurr, Westerman) in 1739 werd vermaakt door
Joh, Casper Muller; boven het versierde rugpositief een
wijzerplaat tusschen de wapens van Amsterdam en twee
groepen: Geloof en Lief de, Het orgel rust op een marmeren
portiek (XVIII a) met houten borstwering,
Klein orgel (4- 1650), waarop de stadswapens en festoenen
en met door Corn, Brize beschilderde luiken (1670).
Vier eiken banken (XVII a) waarvan twee met overhuivingen; een (XVII b),
Twee eiken tochtportalen, afkomstig uit de Nieuwezijdskapel: hiervan een (1621) met gegroefde zuilen en hoofdgestel; een (XVII c) met gewrongen zuilen, hoof dgestel,
gebogen fronton, gewrongen obelisken en open koepeltj e,
Grafmonumenten: epitaaf van marmer en albast voor
Jacob van Heemskerk (f 1607, door Hendrik de Keyser)
met versregels van Hooft; grafteeken voor Abr, van der
Hulst (1666, gem, Artus de With) : liggende figuur van den
held, omgeven door vlaggen en oorlogstuig, door treurende
engelen gehouden wapenschild, zeeslag in relief, twee bazuinende engelen, hieronder de zerk met de wapens der Admiraliteit en v, d. Hulst en een vers van Vondel, het geheel omgeven door een ijzeren hek; marmeren grafteeken voor Willem van der Zaan (1670, door Rombout Verhulst) : reliefpor42
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fret en zeeslag, scheepstuig en geslachtswapen, opschriftplaat (door W. van der Laegh), waarop een gedicht van G,
Stijls; grafteeken voor Isaac Sweers (1675, door Rombout
Verhulst): engeltjes met scheepstuig, borstbeeld, zeeslag,
wapens en scheepstuig; houten epitaaf (1633, door Pieter
de Keyser?) voor Cornelis Jansz gezegd 't Haantje, met
schildering: zijn laatste zeegevecht,
Zerken: priesterzerken van Pieter Pietersz, van Enkhuizen
(1540), van Simon Alewijnsz (1573) en een (1565); twee
zerken met bisschopsfiguren (1559 en 1570) ; verder van
Jacob Pietersz, van Wezep (1514) ; Corn, van Hogendorp en
zijn dochter Margriet (1528-1551); Heynrich Gijsbertsz,
(1547) ; een (1559, met symbolen der Evangelisten) ; Neeltje
Reyersdr, (1573) ; eenige (XVI) met het wapen van Hamburg; Wouter Roelofsz, en zijn huisvrouw (1564-1577) ;
Harmen Jacops en zijn huisvrouw (1578-1568) ; Gerrit
Pietersz, (1561, met leidekkershamer) ; Lange Pier, schilder
(1575) ; Anna, huisvrouw van Adr, Pauw (1607) ; Dirk de
Graaf (1611) ; Cornelia Michiels, huisvrouw van Rein, Pauw
(1616) ; Jan Willems Callekoen en twee huisvrouwen (1624—
1651-1667) ; prof, Seb, Egbertsz,, chirurgijn (1621) ; Wouter
Geurtsen, uurwerkmaker (1638), een zerk met wapenUytenbogaert (XVII b); Joan van de Poll en Geertruyd
Blaauhelm (XVII) ; een met de wapens-Boreel en -Coymans
(XVII B) ; Jacob Haesbaert (1658) ; veldmaarschalk P.
Wirtz (1679) ; Nic, Spilman en Joanna Hanecop (17211690) ; Jacob de Bruinnen en Anna Jans (1661-1673) ;
Petrus van Dam (1706) ; Jurr, Vinkenbrink (1719) ; P, van
Tienhoven en Barendina Schaap (1773-1777) ; Jacob Jz,
Hinloopen (1779) ; Elis, de Haan, Claude Noortwyck en
Rob, Dan, Crommelin (1778-1797-1800) ; Henri Dom, Du
Bois (1789) ; Eng, Gordon, Hendrik Gordon en Anna J, Otterbeek (1786-1789-1788),
Een met brons (voor cartouches en wapens) ingelegde zerk
is die van Daniel Bernard, heer van Cattenbroeck en zijn
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twee huisvrouwen (1674-1690--1714); met marmeren
medallions ingelegde zerken zijn die van Michiel Gray en
Abraham ter Borch,
Overblijfselen van tapijtschilderingen (-1- 1500) tegen de
zuilen van het koor,
Glasschilderingen: in den. oostwand van den zuidelijken
zijbeuk 18 X 8 wapens van vroedschappen van 1578-1757,
bekroond door twee allegorische figuren, die de wapens van
oud- en nieuw-Amsterdam en een bather houden; in den
oostwand van het noordelijk zijschip 6 X 8 dergelijke
wapens met dergelijke bekroning; in de 0, L, Vrouwekapel
drie vensters: 1, Blijde Boodschap, en ontmoeting van Maria.
en Elisabeth, waaronder H,H, Petrus en Paulus en vier donateurs met twee beschermengelen; 2, aanbidding der herders,
met daaronder de vier Amsterdamsche beschermheiligen en
het stadswapen; 3, (in den oostwand) dood van Maria, waaronder zes idonateurs uit de geslachten Brunt en Boelens met
H,H. Cornelius en Catharina (deze schildering is van 1555
door P, Aertsz, en .. Digman (?) ; in 1759 vernieuwd door
De Angelis tie Brussel, omstreeks 1900 hersteld door J. L.
Schouten te Delft),
Ordonnantiebord (1593) , nu in de kerkmeesterskamer,
Twee rouwborden in de grafkapel-de Graeff: een (1703)
voor Arnoldina de Graeff, een (1780) voor baron de Petersen,
Vier klokken, waarvan een (1505 ?) in het bovenste koepeltje; een (1659), een in 1689 gegoten door Claude Fremy,
een in 1771 door Pieter Seest te Amsterdam,
Spel van acht-en-twintig klokken, gegoten in 1658 door
Francois Hemony, Dit spiel vervangt een ouder, in 1566 gegoten door Jacob Waghevens en Adriaan Steylers, dat in 1617
vermoedelijk naar den Zuidertoren is overgebracht,
Uurwerk (1617, door Wouter Geurtsen, + 1658 vernieuwd
door Jurr, Spraeckel),
Een archiefkast (XVI a) is uit de „ijzeren kapel" over44
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gebracht naar het Gemeentearchief; hier bevinden zich ook
twee eiken stoelen (XVII) uit de Oude kerk,
In het Rijksmuseum bevindt zich een fragment van een uit
deze kerk (een ander fragment in de Agnietenkapel, zie f 68)
afkomstig drieluik (door Jan van Hout of Jacob Corn, van
Oostsanen ?), met de schenkers Korsgen Elbertsz, zijn zoons
en schoonzoons,
Een verguld zilveren monstrans (1549) is naar Kalkar
overgebracht,
2, Dam, De ST, CATHARINA- OF NIEUWE KERK (v6Or
1452 aan OI, Vrouwe gewijd), welker bouw in 1417 werd
begonnen met steun van den koopman Willem Eggaert, door
brand geteisterd in 1421 :en 1452, daarop herbouwd, in 1645
wederom inwendig door brand gehavend en daarna hersteld,
in 1908-1914 aan de westzijde gerestaureerd door den
architect C, B, Posthumus Meyjes, is een kruisbasiliek van
bak- en bergsteen (aan :de oostzijde ingebouwd), bestaande
uit: een middenschip, :dat over de drie westelijke travean to
weerszij den een zijbeuk he:eft, en over de twee volgende trawan to weerszijden twee zijbeuken, langs welke laatste aan
de zuidzij:cle (H, Maagd- en H, Graf kapel) en aan de noordzijde (H, Jacobus- en H, Laurentius-kapel) telkens twee
kapellen tusschen de inwendige steunbeeren; een dwarspand
(noordarm in hoofdzaak 1536-1544) mot traptorens; een
5/10-gesloten koor, eveneens met twee maal twee zijbeuken,
van welke de buitenste als kapel (XV a) van Willem Eggaert
(nu werkplaats) en als H, Kruiskoor dienst deden; en met
een omgang, waarlangs (van het Z, naar het N,) de volgende
3/8-gesloten straalkapellen (XV :d—XVI A) : kapellen van
Jan Dirksz Sill, van Jacob Verbergen, van Jacob Meeuwisz
(4- 1510, nu stookplaats), de metselaars-, de Boelens- of
Otters- (nu bergplaats) en de O.L. Vrouwe- of drapenierskapellen; eenen gedeeltelijken torenonderbouw (1645-1652,
naar ontwerp van Jacob van Campen, in 1783 grootendeels
gesloopt, de voet herbouwd in 1913),
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Traptorens tegen de noordoost- en zuidwesthoeken van het
dwarspand en tusschen de Eggaert- en Sillkapellen,
Aanbouwsels: ten W. van den noordarm de kerkmeesterskarner; ten N. van de H, Kr.giskapel de kamer der diakenen
(beneden XVII b, boven XVIII); ten Z, der kapel van W.
Eggaert die moderne kerkeraadskamer, waarboven het
„ministerie"; tegen den zuidarm een modern portaal (1908,
ter plaatse van een XVIII), Voor den gevel van den noordarm een laat-gothisch portaal; in de metselaarskapel (sluitwand van het koor) een portaal (XVII b, idoch in gothischen
trant), met het stadswapen, Op de kruising een houten dakruiter, bekleed met leien, Gedreven looden pirons (XVII),
Kosterswoning (XVIII) aan de zuidzijde van den kooromgang.
U i t w en di g : het schip en het koor, de zuidarm, een
gedeelte van den noordarm en de torenonderbouw zijn van
bergsteen opgetrokken, de noordarm, de kooromgang en de
diakenenkamer van baksteen met banden en andere versieringen van bergsteen,
Vensters en nissen met vischblaastraceeringen, Steunbeeren met kraagsteenen en baldakijnen, De gevel van den
noordarm heeft aan de contreforten nissen met schelpversiering en Korinthische zuilen en, in den top, dergelijke nissen
tusschen de pilasters, Overeenkomstige Renaissanceversiering aan den noordelijken traptoren, Dakbalustrade met
pinakels,
De met bergsteen bekleede onderbouw van den toren heeft
spitsboognissen to weerszijden van den met een spitsbooggewelf overdekten ingang; schelp- en kransversieringen,
I n w en di g: Bundelpijlers van gegolfde idoorsnede op
hooge achtkante voetstukken (in het oostelijk deel echter
vierkante plinten) en, in het koor, met lage bladkapiteelen,
in het schip met bladkransen in dubbele rij. Tegen de voetstukken van een der pijlers in den noordbeuk laat-gothische
schroef- en ruitversieringen, en voorstellingen: Simson velt
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den leeuw en andere figuren, De bovenlichten in nissen,
welke gedekt zijn met Tudorbogen,
Cederhouten tongewelven, waaronder binten met muurstijlen en korbeelen; muurschalken op kraagsteenen, die in het
koor met apostelfiguren zijn versierd; de schalkkapiteelen
dragen Oud-testamentische figuren, Op de hoeken der kruising vier engelen, Steenen kruisribgewelven over de kapellen,
Sluitsteenen met beeldhouwwerk (beschadigd), Triforiumgalerij met borstwering onderlangs de vensters van den middenbeuk, Naar , de 'diakenkamer een ingang (XVII b) , Naar
de kerkmeesterskamer een poortje met eiken deur, afkomstig
uit de Nieuwezijdskapel (zie e 4) ; in den zuidwesthoek van
het transept een laat-gothisch poortje voor de trap naar het
kleine 'orgel; in den zuidmuur van dezen arm en ten W, van
de kapel van Eggaert .dergelijke poortjes,
In de kapel van Eggaert een boogfries op gebeeldhouwde
kraagsteenen,
In de kapel van Sill kraagsteenen en sluitsteen met gebeeldhouwde figuren; tegen de sluitingswanden een fries met
driepasbogen; in den oostwand een piscina,
In de twee hierop volgende straalkapellen dergelijke boogfriezen op kraagsteenen met figuurtjes,
In de metselaarskapel een fries met kraagsteenen, waarop
voorstellingen uit dit bedrijf,
In ide drapenierskapel een laat-gothisch boogfries Tangs de
muren,
De kerk bezit:
Koperen koorhek (± 1650, naar modellen van Johan,
Lutma den Oude door zijn zoon Jacob Lutma) op zwart-enwit marmeren borstwering met dolfijnkoppen,
Rijk gebeeldhouwden eiken preekstoel (1649, blijkens cartouches met dit jaartal, door Albert Vinckenbrinck), De kuip,
door zes putti gedragen, heeft op de hoeken de figuren der
Hoofddeugden en op de paneelen perspectivische tafereelen:
de werken van barmhartigheid (met jaartallen 1647, 1648,
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1649) en monogram ALVB; onder langs de kuip de symbolen
der Evangelisten, Gesneden klankbord waarop lamberkijnen,
en siervazen, op de hoeken , engelen met tafelen 'der Wet,
boek, muziekinstrumenten; hierboven een koepelbouw van
drie verdiepingen met zuilen, ordonnanties, balustrades en
kleine menschenfiguren in de dracht van den tijd, Leuning
met kunstige touwversiering,
Drie dgesneden paneelen als bekleeding van de zuil, waartegen 'de preekstoel staat,
Eiken preekstoel (XVII) in het koor,
Koperen voorzangerslezenaar (± 1650),
Eiken doophek (± 1650) met gesneden bekroningen en
drie koperen bogen, waarvan een buiten het ,doophuis,
Eiken betimmering (XVII b) om het koor,
Eiken afsluitingshek (1551 en 1558; bijgewerkt XVII a en
XVIII) voor de H, Grafkapel; eiken hekken (1620) voor de
Meeuwisz-, Verbergen- en Sillkapellen; eiken hek (XVII)
voor de Eggaert-kapel; eiken galerij (midden-XVII) in de
zuidwestelijke kapel,
Steepen afsluiting (XVI b) voor de Boelenskapel, met
eiken hek terboven,
Steenen afsluiting (XVI a) voor de Drapenierskapel, met
betimmering en , deur (XVII a).
Twee eiken portieken (1642) voor de diakenenkamer,
Eiken banken (XVII b) in het koor en in het schip, van
welke laatste vijf met overhuivingen,
Orgel (1656, ,door H, W, Schonat uit Frankenthal, voltooid in 1670 door Jacobus van Hagerbeer en R, B, Duyschot) met beschilderde luiken: David, zegevierende, begroet
door Saul en dansende Israelitische meisjes, beneden David
harp spelende en Saul tot koning gezalfd (door J. van
Bronkhorst to Utrecht) ; het lampet en het rugpositief versierd door Jacob van Campen en A. Quellinus, Het orgel
wordt gedragen door een marmeren portiek, waaronder dito
omlijsting van toreningang (XVIII d). Klein orgel (-I- 1650,
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door Germer van Hagerbeer) met gesneden kast en galerij.
Eiken tochtportalen: een aan de noord- en een aan de
zuidzijde (beide XVII b), een (ten deele 1620, ten deele
1652) in de metselaarskapel; hierop een houten model van
de koepelkerk (XVIII a) , ontworpen voor de Botermarkt
door Nic, Listingh,
Epitaaf: tegen den pijler der Eggaertkapel, bovendeel
(XVI a) met opschrift en benedendeel (XV) met het wapen
van Willem Eggaert, heer van Purmerend, (f 1417),
Epitaaf (± 1525) met de wapens-Beth en -de Grebber.
Grafmonumenten: marmeren tombe voor Michiel Az, de
Ruyter (1681, naar ontwerp van Willem de Keyser met
beeldhouwwerk van Rombout Verhulst) liggende figuur van
den zeeheld, vergezeld van twee bazuinende tritons en door
engelen gehouden relief van een zeeslag, Latijnsche gedichten door Nic, Heinsius, Toscaansche ordonnantie met de
relieffiguren der Voorzichtigheid, Standvastigheid en Faam
en met bekroning van zegeteekenen van het wapen-de Ruyter; tombe voor Jan van Galen (1654, door Rombout Verhulst en Willem de Keyser naar een model van A, Quellinus) liggende figuur, cartouche in een omlijsting van vlaggen, scheepstuig enz,, zeeslag in relief, hiervoor een gesmeed
ijzeren hek (1656, door den slotenmaker Willem Hz, van
Till),
Grafteekenen voor W, I, B, Bentinck (1781, door A, Ziesenis), J, H, van Kinsbergen (1819, door P, J, Gabriel),
J. C, J, van Speyk (1832, naar ontw, van J, de Greef door
J, F. Sigault Chz.) ; gedenkplaten voor Joost van den Vondel
(1772) en Is, da Costa,
Zerken: van Gherbrant Claesz, (1509) met laat-gothisch
wapen, priesterzerk (1540) van Claes Hillebrantsz, Boelen
met rijke Renaissance-versiering, zerken van Gerrit Andriesz
( 1547) met wapenschild, Jan van Baerle en Jacomina Hoon
(1605-1617), Nic, Swaen (1652), Dirk Nicolaaszn, Tulp
(1674) , Gull, Emtinck (1757) , Daniel Nolthenius (1754) , Bal-
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thazar, Leendert en Christina ,de Neufville (1766, 1709,
1781) , Salomon Duplessis 1785) ; twee hardsteenen zerken
van Georgio de Haze en . . . . met alliantiewapen (1683 en
16 , .) in de Sill-kapel; zerk van Joh, van de Poll en Margareta Rendorp (1745-1730),
Graven van P, C, Hooft en Caspar van Baerle,
Glasschilderingen: in den noordarm een (+ 1650, door
J. van Bronkhorst, gerestaureerd in 1893 door J, L. Schouten, bovendeel nieuw), voorstellend de verleening van het
stedelijk wapen door graaf Willem IV; in ,den zuidbeuk twee
met het wapen van nieuw- (1646) en dat van oud-Amsterdam (XVIII a) ; in den noordbeuk twee met het stadswapen
(1647),
Vier psalmborden (XVIII c),
Een zilveren broodschotel en vier avondmaalsbekers
(1846), .een zilveren schaal (1848),
In de kerkmeesterskamer: betimmering (4- 1770) , twee
grauwtjes (XVIII d) in medallions boven de deuren; boven
den spiegel vier losse wapens van Amsterdam en van kerkmeesters (1768) ; nis met fontein (XVIII d) ; opschriftbord en
lijst met de namen en wapens der kerkmeesters, van 15781807, plattegrond der kerk in lijst, vier verguld bronzen
wandluchters, acht leunstoelen (alles XVIII B),
In het „ministerie": gesneden wapentjes van kerkmeesters
(1709-1807) ; gesneden en vergulde spiegelkast (XVIII a) ;
de volgende schilderijen: drie (samengevoegd uit acht) fragmenten in tempera (XVI a) van de vroeger in de Nieuwezijdskapel aanwezige schilderij, voorstellend het mirakel der H.
Stede (toegeschreven aan Jacob Cornelisz, van Oostsanen of
Jan van flout); het yolk Israel brengt schatten voor den ternpelbouw door Joas (door F, Bol); Christus en de overspelige
vrouw (XVII b) ; gezicht op de kerk uit het Z. (XVI of XVII,
paneel) ; twaalf portretten van kerkhervormers en hun voorloopers copieen XVIII) ; portret (uit het legaat-Papenbroeck)
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van Joh, Cuchlinus (t 1606), den eersten predikant; portret
van ds, Rutgers Schutte (1749, door J, M, Quinkhard),
In de vergaderzaal der diaconie: wapenbord. met .opschrift
(1578) betreffende de reformatie der diaconie; schilderijen:
gezichten op het voormalig weeshuis aan den Swanenburgwal, het Oude mannen- en vrouwenhuis, en het gesticht voor
gehuwde lieden aan de Nieuwe Heerengracht alle drie
XVIII .d),
In de „telkamer" een allegorische schildering: fontein des
levens met gezicht op het Diaconie-oudemannenhuis (1727,
door L, F. Du Bourg) , Hiervan eene kleine 'herhaling in de
financiekamer,
Een fragment van een aanbidding der herders, altaarstuk
door Pieter Aertsz, in 1566 grootendeels vernield, is nu in
het Rijksmuseum,
Evenzoo peen roemer (1647), waarop het heiplan („tflothout") van den toren is gegraveerd, en twee houten modellen
van den door Jacob van Campen ,ontworpen toren,
3, Zeedijk, De ST, OLOFS- OF OUDEZIJDSKAPEL, tegenwoordig in gebruik als graanbeurs en bij de Stadszending, is
een thans driebeukig, drie travee6n diep gebouw van baksteen met bergsteenen versieringen, ten deele XV A, doch in
1645 vooral aan de oostzijde aanmerkelijk verbouwd naar
ontwerp van Jac, van Campen door Pieter Michiels en Phil.
de Vos; het koor en de aangelegen achthoekige H, Graf- of
Jeruzalemskapel (XV, onderbouw XIII ?) werden afgebroken,
Van pde drie beuken is de noordelijke het breedst, de zuidelijke het smalst, Van den noordbeuk hebben de oostelijke
en de westelijke travee topgevels (resp, met 1645 en 1752 in
den top), van den zuidbeuk alle drie de travee6n topgevels
(1645) , Breede spitsboogvensters; aan de zuidzijde hieronder
kleine rondboogvensters (XVII), Het zuidwestelijke spitsboogvenster heeft nog ,de oude baksteenen stijlen, Vier portalen: aan de noordzijde twee, waarvan het oostelijke (XVII ac
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doch in 1645 op 'de tegenwoordige plaats overgebracht), grootendeels betimmerd, in den trant van H, de Keyser is behandeld, met een relief en, boven het gebogen fronton, doodskoppen; aan ,de zuidzijde twee in Dorischen trant met het
wapen van Amsterdam en de jaartallen resp, 1620 (boven het
oostelijke) en 1671,
Inwendig: zuilen op achtkante voetstukken en met gebeeldhouwde achtkante kapiteelen (XVII b, 'doch met streven
naar Gothiek), versierd met acanthusbladen tusschen twee
parelranden; tegen de muren halve zuilen, Geen scheibogen.
In het zuidwestelijk deel een houten spitstongewelf (XV) ;
onder een der ribben hiervan een gesneden kop en, lager, een
beeldje, Dergelijk masker , en beeldje boven een zuil in het
N.W. Overige zoldering XVII; op de trekbalken in cartouches ,de jaartallen 1618, 1638, 1645 en 1703; sluitstukken met
rozetten; gesneden koppen (XVII) onder de ribben; zeven
gesneden consoles (XVII b) , Aan de zuidzijde een galerij ingebouwd (XVII b), Vier eiken portieken (XVII b), de noordoostelijke met Jonische pilasters, ibesneden fries en driehoekig fronton, de noordwestelijke met tochtwand (XVII b),
4, Van de in 1908 gesloopte NIEUWEZIJDSKAPEL OF H.
STEDE (gesticht ± 1350, na brand als driebeukige hallenkerk
herbouwd in 1452, vergroot XVI c), bevinden zich: in den tuin
van „Frankendaar (vroeger gemeente Watergraafsmeer)
verschillende bouwfragmenten, door de Rijksacademie van
B. K, aan de gemeente Amsterdam in bruikleen gegeven
(zie h 4), Verder worden in de Oude kerk (zie e 1) enkele
andere bouwfragmenten bewaard, Het torenkruis is geplaatst
op ' de R.-K, kerk van ,den H, Jozef aan de Kalverstraat,
Het ,orgel (XVI a) is in 1871 naar , de R,-K, Kerk to Jutfaas, het uurwerk11621) naar het gemeente-archief aan den
Amsteldijk overgebracht,
Twee tochtportalen (XVII a) en zeven koorbanken (XVI)
Haar de Oude kerk, een deurtje naar de Nieuwe kerk (zie
e 1 en 2),
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Drie (uit acht) fragmenten van een schilderij, toegeschreven aan Jacob Cornelisz, van Oostsanen of Jan van Hout,
voorstellend het mirakel der H, Stede, bevinden zich in het
„ministerie" der Nieuwe kerk (zie e 2) , Vier kussens (±
1500) en twee processievanen (1555) in de R.-K, kerk op het
Begijnhof (zie e 26, vroeger in het Burgerweeshuis) ; een beschilderde eiken archiefkist (XVI b) van het Sacramentsgilde
in het Burgerweeshuis (zie 11),
5, Zandstraat, De ZUIDERKERK, 1603-1611 gebouwd
door Hendrik de Keyser, is een rechthoekig gebouw van baksteen, met rijke toepassing van bergsteen, bestaande uit drie
in de richting van het N, naar het Z, aangelegde beuken van
vijf traveea,, gedekt door een kap met een toren (voltooid in
1614) in den Z,W,hoek, Om de andere travee der zijbeuken
heeft een geknotten topgevel, bekroond door een balustrade
(aan den oostelijken beuk verwijderd), De topgevels van elk
der drie beuken vertoonen rijke versiering, Tegen de zijbeuken zware beeren, gedekt door beurtelings een segmentvormig en een driehoekig fronton, Tegen den oostmuur de grafkelder-Hartman met twee wapensteenen (1684 en 1701),
De TOREN gaat van vierkant tot achtkant over; dit achtkant, bekleed met zandsteen, heeft vier, een omgekornist
hoof dgestel met vazen dragende, Ionische zuilen op de hoeken en in de wanden door pilasters geflankeerde nissen,
waarvoor balustrades, Hierboven als dakkapellen behandelde, met frontons (; 1614) en obelisken bekroonde, uitbouwsels voor de wijzerplaten; dit gedeelte, het dan volgende
achtkant en de hierboven zich verheffende open koepel, die
een peer met obelisken draagt, zijn van hout, bekleed met
lood en leien, IJzeren peervormige bekroning.
Ingangen: een (1602) in den noordmuur van den toren, een
(1660) in den oostmuur van den toren, een (1733) in den
zuidgevel van den oostbeuk, een in den oostwand; rondboogpoortje naar de kosterij, Ten 0, van de kerk, aan de St„
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werp van Nic, Stone, schoonzoon van H, de Keyser), waarop
een doodsbaar met lijkkleed is uitgehouwen; op het kleed
twee wapens; gekroonde troffel en drie schildjes,
Inwendig: Toscaansche zuilen van zandsteen, waarop, door
tusschenkomst van stukken hoofdgestel met consoles, rondbogen rusten, , die met caissons zijn versierd, dragen het houten tongewelf van den middenbeuk; in de zijbeuken heeft om
de andere travee een ,dwars tongewelf, Aan de zuidzijde een
galerij (1660) op Toscaansche zuilen, In den toren een steenen kruisgewelf, In den noordwand van den toren teen gebeeldhouwde cartouche met opschrift (1603-1611), In den
oostbeuk gedenksteen voor H, de Keyser (1921),
In de kerkmeesterskamer teen kruisgewelf (XVII a) op
zandsteenen consoles (moderne stucversiering tegen de platte
ribben).
De kerk bezit:
Preekstoel (XIX a) op hardsteenen voet, versierd met cartouches (XVII a),
Eenige banken (XVII),
Orgel (1823),
Zerk (XVII a) met figuur van de Hoop; verschillende afgesleten zerken, waarvan enkele (XVII),
Tinnen avondmaalsbeker en kan (XVIII b),
Drie groote klokken, waarvan een: „Salvator", met relief:
gevangenneming van Christus, en met wapen van Amsterdam, in 1511 gegoten door Wilhelmus en Jasper Moer; twee
in 1659 door Fr, Hemony,
Spel van vijf-en-dertig klokken, waarvan twee-en-dertig
gegoten in 1656 door Fr, Hemony en drie in 1699 en 1700
door Claes Noorden en J. A. de Grave, Zie e 1, blz, 44,
Uurwerk met speeltrommel (1658, door Jurriaan Spraeckel) ,
In de kerkmeesterskamer: twee paar gesneden wapens
(XVIII A) tegen den schoorsteen, een bord met wapens van
kerkmeesters 1611-1809), twee Borden met de namen van
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dezen; plattegrond der zitplaatsen (± 1700, door P, van den
Berge), plattegrond der graven (XVIII d),
De kosterij aan de Zanddwarsstraat heeft ,een voordeur
(XVIII c) en, inwendig, een trapleuning (XVIII c),
6, Noordermarkt, De NOORDERKERK is een gebouw van
baksteen met ruime toepassing van zandsteen, opgericht
1620-1623 naar ontwerp van H, de Keyser (en Corn,
Danckertsz, de Rij ?) , wellicht voltooid door H,Jz, Staets, Zij
heeft in plattegrond den vorm van een Grieksch kruis met
afgesnoten binnenhoeken, de kruising gemarkeerd door vier
zandsteenen pijlers, welke door telkens twee rondbogen verbonden zijn met de zijwanden der kruisarmen, Uitwendig:
tegen de schuine wanden dienstwoningen, die aan de noorden , de zuidzij de tevens toegangsportalen zijn, met bergsteenen
ingangsomlijstingen, De eindgevels der armen hebben elk
twee rondboogvensters, waarboven een rondlicht in den trant
van een vierpas; bergsteenen banden; geknotten topgevel
(het dak hierachter afgewolfd), bekroond door een balustrade, de middenpartij van elken top gevat in bergsteenen vleugelstukken en gedekt door een lijst met gebogen fronton, Op
de kruising , der daken ,een houten toren (1622) met open koepel, Boven de dakvensters der dienstinbouwsels een gebogen
fronton met het stadswapen, Het westelijk inbouwsel (kosterij) is XVIII A vergroot en heeft een portiek uit dezen tijd,
Inwendig: de pijlers bestaan uit een vierkant gedeelte,
waartegen telkens twee 3/4-zuilen naar Toscaansche order
hierboven het hoofdgestel, doorgetrokken langs ide zijwanden
der armen, en boven de zuilkapiteelen voorzien van consoles,
Houten tongewelven met trekbalken op muurstijlen en karbeelen, spanten met gesneden rozetten, draagbalken op consoles langs de muren, In den noordelijken en den zuidelijken
schuinen wand zandsteen portieken met Toscaansche pilasters, hoofdgestel en bekroning (resp, met wapen van Amsterdam en: 1620, en met tien geboden en: 1623),
In de kosterij een eiken deur met slotwerk (XVII a) , een
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marmeren schoorsteen XVIII a), een eiken wenteltrapje, een
insteekkamer. De kerk bezit:
Twee koperen doopbogen (XVII c) ; koperen lezenaar
(XVII c),
Houten zandlooper (XVII),
Orgel (1849),
Eiken heerenbanken (XVII) langs de muren,
Vier gesneden bekroningen van psalmborden (XVII c),
Twee klokken, waarvan een in 1621 gegoten door Joannes
Meurs, en een in 1778 door Pieter Seest,
In de consistoriekamer: tegen de schoorsteenbetimmering
negen ,gesneden wapens (1748-1786) en stadswapen; gesneden spiegellijst (XVIII b), eiken bolpoottafel (XVII A),
ingelegd met ebbenhout; zes mahoniehouten stoelen
(XVIII d) ; lijst met namen en wapens van kerkmeesters
(1792, door J, Verstege) ; plattegrond van de zitplaatsen met
kerkmeesterswapens en gezichten op en in de kerk (XVIII a,
door P, van den Berge),
7, Westermarkt, De WESTERKERK is een 1620-1630
ander leiding van Hendrik de Keyser en van zijn zoon Pieter
opgetrokken gebouw van bak- en zandsteen in den vorm
eener basiliek van zes traveeen met twee kruisbeuken (door
de tweede en vijfde travee) en zonder koor, Aan de westzijde
een toren (voltooid in 1638 volgens een ander ontwerp dan
dat van H. de Keyser) , De kruisbeuken hebben topgevels met
driehoekig fronton, In de toppen met bergsteen omlijste randboognissen, waarboven ovale openingen, De hoeken van het
gebouw zijn versterkt met pilasters, welke, althans tegen den
oostgevel en tegen ide kruisbeukgevels, overgaan in Ionische
zuilen, die stukken hoofdgestel dragen bekroond door siervazen, Tweedeelige bovenlichtvensters met „traceeringen".
Langs de zijgevels lage, ondiepe dienstgebouwtjes, In den
oostgevel: 1630, Drie portieken met beeldhouwwerk, waarvan de zuidoostelijke (XVIII) , De TOREN is in zijn drie
onderste geledingen van baksteen met blokken van bergsteen,
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en versierd met rondboognissen; op de derde geleding een
balustrade; de vierde geleding is geheel van zandsteen en
heeft op de hoeken Toscaansche zuilen, die een omgekornist
hoofdgestel dragen, met siervazen op de hoeken; in elk der
zijden een nis, waarin het stadswapen en: 1637; de vijfde en
de zesde geleding zijn van hout, wederom met hoekzuilen en
hoofidgestel, De toren wordt bekroond ' door de Amsterdamsche keizerskroon, van eikenhout bekleed met lood, de fleurons van koper, ,de parels van melkglas; ijzeren kruis met
vergulden koperen bol en weerhaan,
Inwendig: drie-aan-drie gekoppelde Dorische zuilen en
halfronde muurzuilen; rondbogen met caissons; hierboven
een Dorisch hoofdgestel, waarvan pilasters opgaan, houten
tongewelven over middenschip en kruisbeuken, steenen
kruisribgewelven over de zijbeukvakken, In den westmuur
een gedenksteen (1630-1631) , Aan de oostzijde is later een
tribune ingebouwd, Wijzerplaat met het wapen van Amsterdam boven het orgel, De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII b), waarvan de kuip wordt gedragen door gesneden zuiltj es; klankbord met snijwerk;
leuning met gesneden spijlen,
Koperen voorzangerslezenaar (XVII b),
Eenvoudig doophek met drie koperen doopbogen (XVII b) ;
doopbanken met gesneden spijlen,
Eiken muurbanken (XVII A) met overhuiving; zes banken
(XVIII d), om de zuilen getimmerd met gesneden versiering
der deurtjes,
Twee eiken tochtportalen (XVII b), waarvan een rijk versierd met zuilen, fronton (stadswapen) met balustrade en
koepelvormigen bovenbouw; onder het orgel een ,gesneden
portiek, waarboven het stadswapen, gehouden door twee
kinderfiguren,
Orgel (XVII d) met gesneden lampet onder het rugpositief; ide orgelkast, rustend op een ordonnantie van Korinthische zuilen, heeft door G, de Lairesse beschilderde luiken,
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met zinnebeeldige voorstellingen en is verder bekroond met
de beelden van Geloof, Hoop en Lief de; de orgelgalerij, gedragen door vier marmeren Ionische zuilen, vertoont aan
weerszijden snijwerk: muziekinstrumenten, Op het rugpositief een tier, te weerszij den waarvan een zingende vrouw,
Grafzerken, meerendeels afgesleten; op een het jaartal
1650 en de naam Hester Mostaert,
Moderne cartouche bij het graf van Rembrandt van Rijn.
Drie klokken, waarvan twee gegoten in 1658 door Fr, Hemony, en een in 1686 door Claude Fremy,
Spel van vig-en-dertig klokken, waarvan dertig gegoten in
1658 door Fr, Hemony, twee in 1636 door Assuerus Koster
en drie in 1699 door Claude Fremy, Dit klokkenspel vervangt een ouder van 1643 door J, Az, Leeghwater,
In het „kerkmeesterscomptoir" een eiken tafel (XVII),
een notenhouten leunstoel (XVIII b) en geldkist (XVII), elf
losse houten wapenschildjes (zeven XVIII A, vier XVIII c),
een schilderij in lijst (XVIII c) door L, F. Du Bourg: allegorie met de namen en wapens van kerkmeesters tot 1787
en met een vers (1753, door H, van Haarst) , een plattegrond
met gezichten op en in de kerk, kopergravures door a Stoopendaal, Zie ook e 10 b.
Een schilderij: gezicht op de kerk uit het W. (door J.
van der Heyden), is thans in de verzameling Edm, de Rothschild te Parijs,
8, Wittenburgergracht, De OOSTERKERK, gebouwd
1669-1671 naar ontwerp van den stadsbouwmeester
Daniel Stalpaert ter vervanging van een houten hulpkerk
en hersteld in 1762 en 1906, is een nagenoeg geheel
van baksteen opgetrokken gebouw, vertoonend in plattegrond een door vier (bergsteenen) pijlers gemarkeerd Weiner, binnen een grooter vierkant, waardoor een gelijkarmig
kruis wordt gevormd, aangevuld met vierkanten in de vier
binnenhoeken; en in opstand twee elkander kruisende, door
houten tongewelven gedekte, beuken met vier lagere, door
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steenen kruisgewelven overspannen hoekpanden, Op de
kruising der beukdaken een houten, met lood bekleede, achtkante koepeltoren, Pilastervormige steunbeeren, Vensters in
drie rijen, de onderste vierkant, de andere rondbogig, Aan
de zuidzijde een aanbouw (vensters gewijzigd in 1817) met
zandsteenen balustrade en, boven den hoofdingang, het
jaartal 1671 in looden letters, Uitgebouwde portalen aan de
oost- en westzijde, Inwendig zijn van elk der vier met
Ionische pilasters bekleede pijlers twee, met caissons versierde, rondbogen naar de buitenmuren geslagen, welke als
scheibogen der vierkante hoekpanden ,dienst doen, Ionische
hoofdgestellen langs de muren der kruisbeuken. Boven den
oostelijken ingang een allegorisch relief met een Latijnsch
opschrift, Verankeringen (1906) , Eenvoudige betimmering,
Uurwijzer in het midden van de tonzoldering, Ten N. der
kerk de kosterij,
De kerk bezit:
Eiken preekstoel (+ 1671) met gesneden lezenaar, drie
gesneden paneelen en trapleuningen, Een vierde paneel doet
dienst als kastdeur in de diakenkamer,
Koperen voorzangerslezenaar (± 1671) ; iepenhouten mal
van dezen lezenaar,
Eiken doophek met spijlen,
Twee heerenbanken (± 1671, oorspronkelijk tegen den
oostmuur geplaatst) met overhuiving op zuilen; Eenvoudige
ouderlingen- en diakenbanken,
Dubbele zerk (+ 1700) met relief; zerken van 1736, 1759;
en 1772,
Acht psalmborden (XVII c) van mahonie- en eikenhout,
Zilveren avondmaalsstel (1781, geschonken door Jan van
Mekeren) : een vierkante en twee ronde schalen, acht bekers;
tinwerk: twee groote ien twee kleine schenkkannen, twee
offerbussen (alles gemerkt: H,V,L, 1807), tien bordjes, gemerkt Henry Sewdly,
Klok, in 1671 gegoten door P. Hemony; uurwerk (in 1671
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-vermcedelijk uit den Beurstoren overgebracht) in 1876 vernieuwd,
In de diakenenkamer een kaart van de zitplaatsen, gegraveerd , door D. Stoopendaal, een kaart van de graven, en een
ijzeren geldkist (XVII B), In een ander vertrek hangt een
wapenbord met de namen en wapens der kerkmeesters van
1659 tot 1803.
Een zilveren troffel, in 1669 gebezigd bij de legging van
den eersten steen, is in het bezit van den heer C, Scholten
te Groningen,
9, Amstelveld, De AMSTELKERK is een zeer eenvoudig,
nagenoeg vierkant houten gebouw, in 1670 met tijdelijke
bedoeling opgericht, in 1842 vertimmerd door den architect
W, Springer, Inwendig: twaalf houten stijlen, waarlangs een
lager omgang, Neo-gothische houten „gewelven", Het gebouw
bevat:
Koperen voorzangerslezenaar (XVII B) met het stadswapen,
Orgel (1843) van Batz en C°, te Utrecht,
Zilveren avondmaalsstel, in 1847 geschonken door de
erven G, Westenberg,
Zeven koperen lichtkronen (XVII) zijn in 1833 verkocht,
In de predikantskamer hangt een schilderij (1759, door
L, F. Du Bourg) : allegorie met de namen en wapens van
kerkmeesters van 1669 tot 1771 en met een gezicht op de
kerk,
10, Bickersgracht, De EILANDSKERK is een eenvoudig
langwerpig baksteenen gebouw van drie beuken onder een
dak, in 1734 (naar ontwerp van Willem van Dieden ?) opgetrokken ter vervanging van een houten kerk (1660) , Pilasters
met ingezwenkte buitenlijn, Rondboogvensters, Dakruiter
cmstreeks 1910 verwijderd, evenals de daarin opgehangen
iflok, in 1736 gegoten door Ciprianus Crans Jr, Inwendig:
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zestien Toscaansche bergsteenen zuilen; houten tongewelven,
order het orgel het jaartal 1844, De kerk bezit:
Preekstoel, doophek en banken (XVIII b),
Koperen doopboog en lezenaar met stadswapen (XVIII b),
Zerk (1787) met molen; zerk (XVIII) met wapen (ijsbeer?),
Twee plattegronden met zitplaatsen, kopergravures door
H, de Leth,
10b, De NED, HERVQRMDE GEMEENTE bezat, blijkens den
catalogus der in 1880 to Amsterdam gehouden tentoonstelling van oud zilverwerk, een drinkschaal (XVII b) op balustervoet, met het opschrift: „Deze schaal hoort toe de duytsche armen van Sinte Marten'', Volgens overlevering door
refugies uit Frankrijk medegebracht, Thans is deze schaal
niet meer aanwezig,
11, Singel, De OUDE EVANGAUTHERSCHE KERK (in.
1633, misschien naar iontwerp van Pieter de Keyser, gebouwd, in 1837 hersteld, omstreeks 1900 wederom, waarbij
de zijgevel met machinale steen werd bekleed, in 1924
onderheid en gerestaureerd door den architect A, A, Kok),
is een langwerpig driebeukig gebouw van baksteen met
eenige versiering van bergsteen, Aan de Singelzijde hebben
twee beuken topgevels, de westelijke beuk heeft een afgewolfd dak, en over de derde en de zesde travee een dwars
insnijdend dak met topgevel, Steunbeeren bekroond met
vazen, Vensters gewijzigd (de oorspronkelijk aanwezige,
gekoppelde ontlastingsbogen zijn verwijderd), Inwendig:
galerijen met balustrades in twee verdiepingen en rustend op
resp, zandsteenen Toscaansche, houten Dorische en Ionische
zuilen; in de hoeken wenteltrappen, Houten tongewelf,
De kerk bezit:
Eiken preekstoel met snijwerk (-I- 1640); het klankbord
door koperen zuiltj es gedragen,
Eiken banken (XVIII); eiken kast (XVII),
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Twee koperen lezenaars (XVII b),
Twee koperen doopbogen (XVII),
Orgelkast (1692), zie op biz, 63; balustrade met snijwerk
en beschildering van bruin in bruin, afkomstig van de oorspronkelijke galerij,
Zes zerken met wapenschilden (XVII B en XVIII),
Gesneden stoel van Indisch ebbenhout, op de rugleuning
vijf leeuwen, waarvan een een wapenschild houdt met het
jaartal 1638,
Avondmaalszilver, twee vergulde gedreven ouwelschalen,
oorspronkelijk drinkschalen (± 1600, geschonken in 1720;
merken: Frankenthal, E en huismerk C, H, V, of C, V, H.)
op voet, met latere balustervormige schacht (XVII), waarboven karyatide-engeltj es (XVI d) ; in . den bodem van elk
der schalen een door Abr, van den Hecke gegraveerd medailion (+ 1600) ; twee vergulde ouwelschalen (1720) ; twee verguide ouweltrommels (XVII d; merken: Amsterdam, Holland, Q en IS) ; vier vergulde bekers (1720) met deksel;
verguld bekertje (XVIII B; merk W W), gebezigd bij ziekenbezoek,
Troffel met ,opschrift betreffende . de eerste-steenlegging
(1668) der Nieuwe Luthersche kerk (zie e 12),
In het moderne dienstgebouw naast , de kerk bevinden zich
verder nog: rouwbord (1751) met het wapen-Cromhuisen;
rouwbord (1764) met alliantiewapen Ten Hove-Cromhuisen,
mahoniehouten leunstoel (XIX a), staande klok (XVIII b
met wijzerplaat, waarop: Harmanus Smit, Amsterdam), nog
een staande klok (XVIII), twee gesneden lijsten (XVII d en
XVIII A) om borden met de namen van predikanten en
ouderlingen, koperen kandelaar (XVIII), en de volgende
schilderijen:
Vier portretten op paneel, n,l, van Luther, zijn vrouw, zijn
vader en zijn moeder (copie6n XVII naar Duitsche schilderijen XVI A, paneelen) ; portret van Luther (XVII c, naar
Duitsch portret XVI b) ; het aanplakken der 95 stellingen
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(XVII b); het verbranden van een ga ps (Tsjech. „Hus") en
andere allegorische toespelingen ? paneel) ; Christus en de
overspelige vrouw (XVII, gem. N(ic,) E (liasz) P (ickenoy)
portret van ds. H. Vos (XVII d, door J. F, Bodecker) ;
portret van ds, Jac, Boon (door J, M, Quinkhard) ; Brie
grauwtjes: Laatste Avondmaal, oprichting van het Kruis en
Verrijzenis (XVIII a), denkelijk afkomstig uit een versiering
der kerk,
In dit gebouw warden ook een verzameling van gegraveerde predikantsportretten en het belangrijke archief der
gemeente bewaard,
Het tot deze kerk behoorende orgel (1692, hersteld in
1835), met door Philip Tiedeman geschilderde vleugels, is
in het Rijksmuseum opgesteld.
12, Singel, DE NIEUWE LUTHERSCHE KERK, een baksteenen gebouw, in 1668-1671 door Adr, Dorsman gebouwd
op ronden grondslag met een koepel en met een fangs de
oostelijke helft van het rond uitgebouwden galerijentrans,
die door hooge zuilen hiervan is gescheiden, in 1822 verbrand, in 1826 herbouwd door Tieleman Franciscus Suys
en den stadsarchitect Jan de Greef met behoud van het oude
muurwerk, althans beneden het hoofdgestel, dat de attiek
draagt, Muurpilasters, Koperen dak, Inwendig: de groote
zuilen en muurzuilen nu Ionisch in plaats van Dorisch; de
lantaarn nu gedekt met een koepeldak in plaats van de vroegere spits, De galerijen hebben baksteenen vloeren op elk
der twee verdiepingen, Vloer van wigvormige zerken onder
den koepel, Caissonzoldering, Witmarmeren gedenksteen
(1668-1671-4822-1826), De kerk bezit:

Orgel (1830),
Verschilleride zerken (XIX A),
Grafkelder (XVIII b) van den resident van Rusland Christ,
Brants,
In de consistoriekamer een stoel (XVIII c) en een leun63
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stoel (XIX b) ; acht mahoniehouten stoelen (XVIII d) ; gesneden omlijsting (XVII d) om een bord met namen van
-kerkmeesters van 1683-1822; gezichten op en in de Luthersche kerken van Amsterdam, in medallions; penteekening
(XIX a) ; twee penteekeningen met allegorische voorstellingen (1793, door J, G. Visser), In het archief de ontwerpteekeningen voor den herbouw,
13. Kloveniersburgwal, De HERSTELD-LUTHERSCHE KERK
(1793) is een langwerpig gebouw van bak- en bergsteen, versierd met Ionische pilasters en, aan de zijde van de gracht,
een fronton 'door Ziesenis (voorstelling van de Liefde) , Twee
Ionische portieken, Inwendig: twee houten galerijen. met
Toscaansche zuilen, In den muur een steen betreffende de
stichting: 1791. Achter den preekstoel een marmeren gedenkplaat (1792), De 'kerk bezit:
Preekstoel (1793) met de vier Evangelisten,
Koperen voorzangerslezenaar (--F- 1793),
Orgel (instrument van 1793 door Joh, Strumphler, hersteld
in 1922; front door Ziesenis),
Schilderijen: portret van Luther (1546, door L, Cranach Jr., rood beukenhouten paneel) ; bekeering van Saulus
(naar Rubens), thans in bruikleen bij het Hersteld-Luthersche wees- en oudeliedenhuis in de Haarlemmerstraat (zie
I 5) ; doop van den kamerling (1650, door S, van Ruysdael) ;
portret van ds, Joh, Hameleau (1779, door J, M. Quinkhard),
Vier psalmbordjes (± 1793) ;
Zilverwerk: broodschaal (1866, maar in den bodem een
verguld rdeksel van een ouwelschaal van 1791); twee vergulde bokalen en twee broodschaaltjes (op den voet:
E, Grave fecit) ; schotel (XVIII d, merken: Amsterdam,
Holland, G, = 1791 en ?) ; kan (1791), troffel (1791), met
schootsvel; ,gedenkpenning, bij de stichting der kerk geslagen.
Drie beschilderde ijzeren kisten (XVII A),
64

REMONSTR, KERK

14, Keizersgracht Wz, 100, DE REMONSTRANTSCHE KERK,
een rechthoekig gebouw (1630) , is in 1876 naar de zijde der
gracht met een vestibule vergroot, Muurwerk gepleisterd,
Vensters (voor elke galerij een reeks) vernieuwd, oorspronkelijk met ontlastingsbogen, Steunbeeren, Inwendig: twee
galerijen met geschilderde balustrades, gesteund door zuilen; de galerij tegenover den preekstoel later vergroot;
zoldering vernieuwd (oorspronkelijk drie tongewelven onder
drie zadeldaken) , De kerk bezit:
Eiken preekstoel (verplaatst) op balustervoet (XVII b) en
met trap (± 1700) ; to weerszijden hiervan betimmering en
banken (XVII b) en dito gestoelten met gesneden consoles,
Koperen lezenaar (XVIII a) en doopbekkenhouder,
Orgel (XVIII a) boven den preekstoel, met wapen en twee
vrouwefiguren onder het lampet,
In het archief een koperen lezenaar (XVII) ; schilderij:
versiering der kerk in 1830; koperen plaat van de prent
,,Templum Christianum Amstelodami" (1630, gem,: F. Br.),
In de kerkekamer een verzameling portretten van predikanten en andere vooraanstaande gemeenteleden: Joh,
Uytenbogaert (1638, door Jac. Backer) ; Simon Episcopius
(XVII A) ; Jac, Arminius (XVII B) ; Car, Niellius en zijn
huisvrouw (1634, door Th, de Keyser) ; den ontvanger
Joh, Uytenbogaert (door G. Flinck) ; Romb, Hogerbeets (7,
gem,: aet, 5(6), 1634, M. Mierevelt) ; Phil, van Limborgh
(1705, door Chr, Lubienietzki) ; Mart, Stuart (door N, Pieneman) ; Casp, Brandt en zijn vrouw (in den trant van M, van
Musscher) ; Ger, Vossius (XVII a) ; Ger, Brandt Jr.; Sybr,
Oosterlingh en zijn vrouw (1694, door M, van Musscher) ;
Hugo de Groot en Maria van Reigersberg (1632) ; Petrus
Blieck tezamen met zijn vrouw (1771, door H. Pothoven) ;
Corn, Gerritsz. Oosterlingh en zijn vrouw (1646) ; Gerrit Oosterlingh en zijn vrouw (1642) ; Sybrand Oosterlingh als kind
(+ 1640) ; Th, Rijckewaert en zijn vrouw (1646, door H. M,
Sorgh) ; miniatuurportret op ivoor van G, Brandt Jr.
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In de gang naar de kerkekamer , de portretten van A, van
Cattenburg (XVIII a), van Corn, W. Westerbaen en zijn
vrouw (XIX a) en van een onbekenden predikant (± 1620),
De prentenatlas der Remonstrantsche gemeente berust in
de Universiteitsbibliotheek (zie h 7) ,
15a. Singel bij Koningsplein, DOOPSGEZINDE KERK, Van
het oude gebouw der „Vlamingen" (1639, ter plaatse van de
brouwerij „het Lam") zijn slechts de galerijen met Toscaansche zuilen in twee verdiepingen over, Balustrades modern,
De kerk bezit:
Preekstoel (XVIII d),
Orgel (XVIII d),
Acht tinnen avondmaalsbekers (XVIII B, merken: engeltje, Holland, kerk en I,E,R(onstadt),
In de boekerij portretten: van Jan Willemsz,, geneesheer en predikant in De Rijp (geb, to Krommenie in 1583„
• 1660) *) ; van Ki, de Vries (XVIII c, door J, Buys) ; en
van ds. Conrad Bavinck (1803, door T, M, Cramer); een
kleine prentverzameling met afbeeldingen (XVIII d) der
Doopsgezinde kerken „Het Lam", „De Zone ' en „De Toren".
De kosterij heeft een haakschen-halsgevel (XVIII a) met
vleugelstukken en igebogen fronton met schelpversiering,
15b. Singel 118, Van een andere DOOPSGEZINDE KERK
der „Vlamingen", sinds 1664 gevestigd in de brouwerij „De
Zon" (thans verkooplokaal) en in 1683 vernieuwd, zijn inwendig de galerijen op houten kolommen nog over,
16, Derde Weteringdwarsstraat, De EVANGELISCHE
KERK (1858), bezit een grooten en een kleinen schotel, een
groote en een kleine kan en vier bekers, alles van tin
(XVIII d--XIX a).
*) Dit portret is sinds korten tijd niet meer aanwezig
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17, 0,Z, Achterburgwal, De Oude WALENKERK is de
in 1409 gestichte kerk der Paulinianen (Franciscanen
Tertiarissen), omstreeks 1590 in gebruik genomen door de
Waalsch-Here, gemeente, in 1616 van een toegang met
portaal aan de Hoogstraat en van een galerij voorzien, hersteld in 1647, vergroot in 1661 met een zuidbeuk, hersteld
XVIII c, in 1822 en 1890 (noordelijke galerij verwijderd).
Zij bestaat uit een middenschip met twee zijbeuken en
een (thans door de orgelgalerij afgescheiden) 3/8-gesloten
koor, De vensters zijn rondbogig gemaakt, behalve in het
koor; de westgevel en het ervoor gelegen portaal in
1890 vernieuwd, met behoud van zandsteenen versieringsdetails, In het fries een Fransch opschrift en: 1647, Boven
de ingangen aan noord- en zuidzijde van het portaal cartouches met opschriften, De zuidbeuk heeft topgevels (XVIIc).
Ten Noorden der kerk, aan de Oude Hoogstraat, een bergsteenen portiek (1616, door Hendrik de Keyser) met pilasters, waarboven cartouche-achtige kapiteelen, rechthoekig
gebroken architraaf, fries met drie leliën, gebroken fronton
met wapen van Amsterdam, Inwendig: zuilen op achtkante
voetstukken en met achtkante kapiteelen, waarvan het bladwerk is afgehakt. Houten gewelven (vernieuwd met behoud
van de oude sleutelstukken),
In de consistoriekamer (in 1837 geheel verbouwd) hangt
een bord met namen en wapens van kerkmeesters (16861803), Dienstwoning aan het Walenplein, zie g 51.
De kerk bezit:
Orgel met galerij (XVII d, vergroot XVIII b), waaronder
een getoogde afsluiting (XVIII b),
Eenige zerken: 1668 (Jacques Provost), 1707-1730 (Ds.
Nic, Colvius en zijn zoon),
Marmeren gedenkplaat voor Johannes van Swammerdam
(1637-1683),
Eiken heerenbank (XVII b) , geverfd; zes zitkussens (1714)
met het wapen van Amsterdam,
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Twee zilveren kelkvormige bekers en een schotel (alles
1715, merken: Amsterdam, Holland, E, en C H = wellicht
Corn, Hilberts),
18, Wittenburgergracht 5, De R. K, KERK VAN DE H, ANNA,
voortzetting van de statie „De Pool" aan de Prins Hendrikkade, is een modern gebouw, gewijd in 1900, Zij bezit:
Marmeren doopvont (XVIII d) op gesneden houten voet
met reliefborstheeld van paus Adriaan (?),
Eiken communiebank met snijwerk (XVIII a),
Zilverwerk: vergulden en gedreven miskelk (XVII b, gemerkt Joh, Bogaert), geschonken aan pastoor (R ?) Engels
of Ingels; dito. miskelk met medallions, waaronder: „Jois
Ingels"; vergulde cylinder-monstrans (voet en vleugelstukken XVII b, nodus en torenvormige bekroning XVI A) ;
groote vergulde stralenmonstrans (± 1700, op den voet:
1726) ; stralenmonstrans (XVIII a) ; godslamp (gemerkt:
Joannes Baptista Verberckt Antverpiensis 1766) ; lezenaar
(1783) met gedreven medallion: H, Anna; altaarschel
(XVII d, geschonken in 1684, vernieuwd in 1822) ; missaalbeslag (1761) en dito (XVIII c) ; acht kandelaars (1822),
Een houten antependium (XVIII), drie canonborden in
zilveren lijsten (XVIII A), een leeswijzer met zilveren
handje en knop en eenige geborduurde paramenten (XVIII),
nit deze statie afkomstig, bevinden zich in het Bisschoppelijk
museum to Haarlem,
In de pastorie een voormalig altaarstuk: H, Familie (XVIII
door L, Moritz) en een groep van pastoor H. Beukman en
kapelaan J, Beukman (door L. van Spankel).
Een houten St, Nicolaasbeeld (XVIII a) is nu in het
museum Amstelkring,
Een portret (1660) van pastoor Reinier Ingels is eveneens
naar het museum Amstelkring overgebracht,
19, Waterlooplein 61, De R, K, KERK VAN DEN H, ANTONIUS
(„Mozes- en Adronskerk"), in 1839, ter plaatse
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eener XVII d gebouwde (in 1759 van nieuwen gevel voorzien) opgetrokken naar ontwerp van Tieleman Franciscus
Suys, heeft twee hoektorens en hiertusschen een tempelfront
van vier Ionische zuilen, die een hoofdgestel dragen met een
fronton, waarop de beelden van den Zaligmaker en de H.H.
Petrus en Paulus door J, B. de Cuyper uit Antwerpen, In
den achtergevel der pastorie twee steenen beeldjes (± 1650)
van Mozes en Aaron, afkomstig uit de Bevels aan de Breestraat, waarachter zich de eerste schuilkerk beyond, Boven
den ingang een beeld van den H, Franciscus door J. B, de
Cuyper, De kerk bezit:
Hoofdaltaar (:+-- 1700, afkomstig uit de vorige kerk) met
Korinthische zuilen van gemarmerd hout en betimmering van
den koorwand, tabernakeldeuren in Boule-werk; altaarstuk:
Maria boodschap (door Jac. de Wit),
Twee zijaltaren (± 1700, uit de vorige kerk) met schilderstukken, voorstellend een tafereel uit het leven van den H.
Antonius (1849, door Ch, van Beveren) en den H. Franciscus
met drie engelen (XVII, Spaansche school),
Drie antependia (± 1700) , in den trant van Boule ingelegd
met schildpad en koper,
Schilderijen in het koor: bespotting van Christus ( 7F- 1650,
school van Rembrandt) ; hemelvaart van Maria (Spaansche
school) ; afneming van het kruis (gedeelte van altaarstuk
door J. de Wit),
Veertien verguld koperen kandelaars (-4- 1700).
Zilverwerk: gedreven vergulde monstrans (XVIII b, eigendom van het St, Cecilia-college) met beeldjes van Geloof en
Hoop; twee gedreven corpora (XVIII A) van kruisbeelden;
drie omlijstingen (midden-XVII) van canonborden; wierookvat (XVIII) ; gedreven missaalband (XVII c, merken: Amsterdam, Holland, C en struisvogel of ooievaar) ; missaalband
met beslag (XVIII c) ; modernen band met twee medaillons
(XVII c) ; gedreven lezenaar (ten deele XVII, ten deele
XVIII b) ; hostiedoos (XVII d; merk: lelie) ; leeswijzer
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(XVIII d) ; wandluchter (XVIII c) ; een aantal kandelaars
(XVII cl),
In de sacristie bevinden zich verder: marmeren wijwatervaatje (XVIII a) ; bovendeel van een kast (XVII d) met
kolommen, koperbeslag en crucifix; twee altaarschilderijen
(een opgerold) door J, de Wit.
In de biechtkapel: een gemarmerd-houten altaarvormige
simmering om een iovale marmeren doopvont, een altaar en
een ingelegd kruis met palmhouten corpus, een schilderij:
val under het kruis (in den trant van J,. de Wit), alles
(-1- 1700) uit de oude kerk,
In de pastorie: In de voorzaal een geschilderd behangsel:
Dozes, Aaron, David, Salomon en de profeten (door J, de
Wit) , opgenomen in de betimmering van een wand; schoorsteenstuk: de verrezen Christus (door J, de Wit); geschilderd
zolderingmedaillon: de vijf zintuigen (door J. de Wit); crucifix
(XVII d) in Boule-werk op dergelijke console; staande klok
(XVII d, op de wijzerplaat: Andries Vermeulen, Amsterdam) in Boule-werk; notenhouten kabinetkast (XVIII a) ;
mahoniehouten leunstoel en twaalf stoelen (XVIII d) ; portret (1627, in den trant van C. van der Voort) van den medestichter der statie Oct, F, Tensini; vier ovale portretten van
de kapelaans H, van der Pool, P, Esselen, H, Wijnants en
J. Winders (f resp, 1746, 1803, 1817 en 1829), In een kleine
kamer een tafelklokje (door Hermanus Huisland te Amsterdam) ; ivoren crucifix (XIX A) ; twee gravures (XVIII) , gezichten in de oude kerk; waterverfteekening: de tegenwoordige kerk in aanbouw (1839) . In de bisschopskamer: zegenend Christuskind (XVII, Spaansche school) , twee zittende
kapelaans (XVIII A), Franciscaan (XVII d), portret van H.
Schouten en geestelijke (o, s, 1819 en 1791, door A, de
Lelie) , Rembrandt's vader (copie XVII d, naar de ets),
In een portaal een portret van den Franciscaan Jacob
Tyras (1638, gem, G, Rz, Deyer), missionnaris te Hoorn.
In een gang twee portretten (XVII c, door Ys. de Wet den
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Jonge), In het zangkamertje: twee bloemstukken (door J. M.
Weenix), H. Franciscus in extase en zijn dood (XVII A),
portret van een Dominicaan (XVII b, Vlaamsche school).
In de achterzaal geschilderde muurbespanningen en doeken,
0. a. priesterjubileum van Aeg. de Glabbais (1718, door
J. de Wit) , afkomstig uit de oude kerk; een op een na
volledige reeks van pastoorsportretten (XVII b-XX a) , in
olieverf, pastel en krijt, onder welke laatste twee (1664,
door Hub, Quellinus) ; bijbelsche voorstellingen uit de Hollandsche (o, a. twee apostelkoppen door W. Bartsius),
Vlaamsche (o. a. door Fr. Francken en J, Breughel), Italiaansche en Spaansche scholen; twee en twintig mahoniehouten stoelen en vijf leunstoelen (XVIII c en XVIII d) ;
rozenhouten schrijfbureau en dito buffet (XVIII d) ; in een
vitrine een bronzen schel (1544, handvatsel nieuw) ; een
Chineesch kommetje met voorstelling van de Kruisiging;
cen naaldschildering (XVII), voorstellend de geboorte van
Christus; een geslepen kristallen bokaal met de voorstelling
van den H, Franciscus,
Boekerijzaal met zolderingpaneelen: de Kerkvaders, geschilderd door J. de Wit, en met betimmering (XVIII),
20. Spinhuissteeg 4, De R, K, KERK VAN DEN H, AUGUSTINUS is een gebouw van 1848 naar ontwerp van P, Giraut
to Brussel, gewijd in 1864, uitgebreid met een kapel in 1898.
Zij vervangt een gebouw „De Ster" van kort vOOr 1700, De
kerk bezit:
Bovenbouw van zijaltaar (XVII d) met composiet-zuilen
en gebroken fronton, zijnde het bovendeel van het voormalige
hoofdaltaar, Altaarschilderij (XVIII a) : Kruisiging.
Houten tabernakel (XVII d) met marmeren zuilen, afkomstig van het voormalig hoof daltaar.
Marmeren doopvont (XVIII a).
Schilderijen: verheerlijking op den berg (XVIII a, trant
van J. de Wit) op het hoofdaltaar; genezing der dochter
van Jairus (XIX b).
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Zilverwerk: stralenmonstrans (XVIII a, Amsterdamsche
keur) ; stralenmonstrans (XVIII a, schacht XVIII d) ; miskelk (in 1714 geschonken door Franc, Pauwens to Leuven) ;
twee ampullen met blad (XVIII d, Amsterdamsche keur) ;
gegraveerde kroes (XVII) ; purificatie-doos met gedreven
deksel (XVII d), hostiedoos (XVII d, merken: Antwerpen,
S en gekroonde H) ; hostiedoos (XVIII d, merken: Amsterdam, Holland, W en B N) ; altaarschel, godslamp (XVIII a,
merken: Amsterdam, Holland, Y en cursieve V) ; twee godslampen (XVIII d) ; lijst en versierselen (XVIII c) van een
altaar; corpus (XVIII a) van een voordraagkruis; corpus
(XVIII) ; zilveren kruis met corpus (± 1700) ; vier missaalbeslagen, waarvan een met opschrift: „Joannes Timans wed,
H. Cramers 1753", een (XVIII a, merken: Amsterdam, Holland, N en 0 K = O. Knoop) met twee gedreven figuren van
den H, Augustinus en de H. Monica, een (XVII c) gegraveerd
met dito figuren, een met verguld beslag en gedreven sloten
(XVIII b) en later bijgevoegde figuren; een met opschrift:
„Franc, Corbuy 1678"; acht groote kandelaars (XVIII ); zes
(XVII d), vier (XVIII a), vier (XVIII d) ; twee lichtarmen
(XVIII d).
In de sacristie een palissanderhouten kast (XVII d) ; schilderijen: dood eener martelares (voorheen altaarstuk, in den
trant van Jordaens) ; Kruisiging (door of in den trant van
Jacob Cornelisz van Oostsanen) ; twee donateurs met RR
Johannes den D. en Antonius den kluizenaar (voorheen
altaarstuk, in den trant van J, Jordaens) ; H, Carolus Borromeus (Italiaansche school) ; graflegging (± 1600) ; Golgotha
met schenkers en beschermheiligen (drieluik XVI b, AntNI, erpsche school).
In de pastorie een schoorsteenbetimmering met spiegelomlijsting en bloemstuk (XVII d); schilderijen: Kruisdood
(XVI a, in den trant van Jacob Cornelisz. van Oostsanen) ;
beweening van Christus (XVI b, copie door Barend Graat) ;
de zeven werken van Barmhartigheid (in den trant van F.
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Francken II) ; vier door A, van de Velde: Gethsemane
(1664) , bespotting van Christus, geeseling van Christus
(1664) , val onder het kruis; Christus aan het kruis (XVII B,
copie naar P, P, Rubens) ; verschijning der H, Maagd aan
een geestelijke (XVIII a) ; aanbidding van het Christuskind
door engelen (XVII B) ; berouwhebbende Petrus (XVII b,
Utrechtsche school) ; rust op de vlucht naar Egypte (XVIII,
Italiaansch ?) ; H, Nicolaas van Tolentino (XVIII a) ; Kruisafneming (copie XVII d of XVIII a naar Rembrandt's ets) ;
gezicht in de vorige kerk (+ 1700) ; portret van den eersten
pastoor Petrus Parmentier (f 1681) ; zeven pastoorsportretten (XVIII B-XIX a, een ervan gem,: H, v, Velthoven 1779),
21, Singel 427, De R. K, KERK VAN DE H, CATHARINA,
voorheen „Geloof, Hoop en Liefde", is gebouwd in 1820, wellicht naar ontwerp van Tieleman Franc, Suys, ter plaatse van
Let voormalig West-Indische huis (vroeger Vokboogdoelen,
zie d 29) en in 1854 door Th, Molkenboer vergroot tot een
kruiskerk, Pilasterordonnanties, vooruitspringende middenpartij onder driehoekig fronton, waarin een groep: De Liefde,
Te weerszij den van het middenvenster nissen met de beelden
van Geloof en Hoop, Open koepeltoren met Ionische pilasters en festoenen, Inwendig: galerijen, voortgezet langs den
westwand, gestucadoorde zoldering, De kerk bezit:
Hoofdaltaar met marmeren beeldhouwwerk (XVII d ?, in
1818 to Genua gekocht) : Hemelvaart van Maria door den
Genueeschen beeldhouwer Honore, Boven het altaar een
marmeren beeld (XVIII) van de H, Catharina,
Houten Mariabeeld (XVII d),
Schilderijen: kroning der H, Catharina (XVII B, copie
naar Rubens); Simeon in den tempel (copie XVII d of XVIII a
naar Rembrandt's schilderij in het Mauritshuis) ; altaarstukken (1820),
Het volgende zilverwerk: vergulden miskelk met medailIons (XVIII a) : Driekoningen enz•; dito met H, Maagd en
Evangelisten, op den voet de beelden van Geloof, Hoop en
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Liefde, en met opschrift op den voet: „Jan Anth, de Vries,
alias Dedalus, Antw, 1714"; vergulden miskelk (XVII c) ;
ciborie (XVII c, merken: L H en 63 onder kroon, Antwerpsch
werk) ; twee altaarschellen (XVIII b) ; twee wierookvaten
(XVIII A) ; twee ampullen met blad (XVIII, merken: Amsterdam, Holland, S en ?) ; gedreven tabernakel (XVII d)
met twee gedreven beelden: Melchisedech en Aaron,
Zes kandelaars (XVII d) met wapens op den voet; drie
kleine kandelaars (XVII b),
Gedreven voetstuk (XVIII c) met monogram M A R.
Godslamp (XVII d),
Lezenaar (XVII d),
Missaalbeslag (XVII d),
Ten deele gedreven lijst (XVIII b) voor een antependium;
nog een geborduurd antependium (XIX b),
Mahoniehouten leunstoel (XVIII d).
In de pastorie een reeks van pastoorsportretten (XVII bXIX A) : J, Oly (t 1647) , E, de Koocker (1664), J.
Wandelman (f 1686), N, van der Meer (door A. de Coxcie),
H, Graspers, J, de Jager (j' 1739, door J, van Vilsteren),
J, S. H, Oem (1740, door P. Koets), A, van de Capelle
(1786), H, F, ten Hulscher (1811), G, A, van der Lugt
It 1855),
22, Spuistraat 12, De R. K. KERK VAN DEN H, DOMINICUS
(voorheen „Stadhu ys van Hoorn"), gebouwd, 1884-1893 naar
ontwerp van Dr, P. J, H, Cuypers, heeft uit de oude schuilkerk in den Z,W,gevel een steep (XVIII b) „'t Stadhuys van
Hoorn". De kerk bezit:
Vergulde zonnemonstrans (XVIII, met opschrift en: 1752),
Vergulden miskelk Lodewijk XIV, op den voet o, a, het
inirakel van Amsterdam en drie gedreven beeldjes, Geloof,
Hoop en Liefde (gemerkt: „Jan Anths, de Vries alias Dedalus 1723").
Zilveren lijst met gedreven druiven (XVII) ; twee dito
lijsten (XVII),
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In de pastorie bevinden zich: staande klok (XVIII c, op
de wijzerplaat: Laurens Rupert, Amsteldam) ; tafelklokje
(XVII d, door William Speakman to Londen),
In de pastorie hangen verder de volgende schilderijen:
vinding van Mazes (door G. de Lairesse) , bespotting van
Christus (door G, van Honthorst), geeseling van Christus
(XVIII, door Joh, Vicitoors), Kruisiging (XVII), ovaal portret
(XVIII A) van paus Benedictus XIII, portret van een pastoor
(XVII), Madonna (XVIII), drie portretten van Dominicanen,
geestelijke en superpli (XIX A), twee priesterportretten
(XIX a, costuum XVIII c), H, Hyacinthus (XVIII), Maria
Magdalena (XVIII), berouwhebbende H, Petrus (XVIII),
Een gebeeldhouwd marmeren medaillon, uit de voormalige
schuilkerk afkomstig, bevindt zich in het museum Amstelkring,
23, Admiraal de Ruyterweg, De R, K, KERK VAN DEN H.
FRANCISCUS VAN Assisi, voorheen als kerk „De Boom" aan
het Rokin gelegen, in 1920 overgebracht naar de tegenwoordige, toen nog in de gemeente Sloten gelegen, plaats, bezit
eenige stukken van het bij de oude kerk behoorende
meubilair en zilverwerk (XVII c-XVIII d), die men vindt
opgesomd in deel V, 1: „Voorloopige lijst der monumenten
in de provincie Noord-Holland (uitgezonderd Amsterdam)",
op blz, 311, Verder de volgende schilderijen: aanbidding der
herders (altaarstuk, 1722, door N, van Bloemen), hemelvaart
van Maria (altaarstuk, XVIII A), pastoorsportretten (van
1800 af),
24, Singel 448, De R, K, KERK VAN DEN H, FRANCISCUS
XAVERIUS, voorheen „De Krijtberg", is in 1881-'83 gebouwd
naar ontwerp van A, Tepe ter plaatse van een oudere (1654,
hersteld in 1787, her-ingewijd in 1809 en herbouwd in 1835),
De kerk bezit:
Groote vergulde monstrans (XVII d, ten deele vernieuwd;
merken: Antwerpen, Y onder kroon en P ? I B ?), geschonken
in 1822 door F, Tythoff,
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Vergulde monstrans (XVII A) met koepelbekroning, nodus
(XVII) en vernieuwden voet,
Vergulden miskelk (XVII b),
Dito miskelk (XVII c),
Ivoren corpus (XVII c),
Geborduurd kazuifel (XVII d),
Geborduurd kruis van een kazuifel (XVII d).
In de pastorie worden de volgende schilderijen bewaard:
de apostel Thomas voor den verrezen Christus (1823) , huwelijk van de H, Maagd, H. Familie (alle drie door F, J, Navez);
H, Ignatius (1656, door P, N, Bosch) ; aanbidding der herders
(XVII A, Vlaamsche school) ; dito (1657, door J, Cossiers) ;
Kruisdraging (door J, Jordaens) ; verschijning van Maria
aan Franciscus Xaverius (1657, door Erasmus Quellinus) ;
H, Franciscus Borgia in geestverrukking (door Jac, Backer),
H, Aloysius met lelie (door denzelfde) ; H, Willebrord en,
H. Bonifacius (beide door J, Collaert); Onbevlekte Ontvangeni's (door B. Graat) ; H, Jozef met het Kind (door denzelfde) ;
II Hieronymus (in den trant van Ribera) ; H, Drievuldigheid
(XVII A, Vlaamsche school) ; Madonna (XVII B, Vlaamsche
school) ; twee pastoorsportretten (XVIII B) en een (± 1800).
Verder: tien basreliefs (± 1850, afkomstig uit de oude
kerk) door L, Royer,
Eene aan deze kerk behoorende aanbidding der herders
is thans in het bezit van jhr, mr, 0, Q, J, J, van Swinderen
to 's Gravenhage,
25, Keizersgracht 20. De R. K, KERK VAN DEN H, IGNATIUS (voorheen „De Zaayer", in 1663 gesticht in een pakhuis van dien naam) is een gebouw (1837, door den architect
Joh, van Straaten) in. Waterstaatsstijl, Zij bezit:
Borduursel (XVI) op een dalmatiek; verder een koorkap
en een kazuifel,
In de pastorie een staande klok (XVIII, op de wijzerplaat:
.J. P, Cloecke, Amsterdam) en een uit de vorige kerk afkomstig altaarstuk: H, Ignatius (XVII B, Vlaamsche school),
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34) . De R, K, KERK VAN DE HH,
waarvan in 1671 de eerste steen
werd gelegd, heeft in plattegrond den vorm van een trapezium, Zij bestaat uit Brie, door Toscaansche zuilen gescheiden, beuken, waarvan de middelste het smalst is, terwijl in
de zijbeuken tribunes zijn aangebracht, Aan de voorzijde
een portaal, aan de zijde van den N,Z, Voorburgwal een
kapel (± 1880 door A, C, Bleys) . Stucplafond (1725, volgens
een nu onzichtbaar opschrift). De kerk bezit:
Hoofdaltaar (XVIII a) met schilderij: mirakel der H. Stede
(1820 ?),
Twee zijaltaren (XVIII a), met schilderijen: H. Geboorte
en Kruisiging (beide door N, Moeyaert),
Notenhouten preekstoel (XVIII b),
Houten beelden (XVIII b) van de HH, Petrus, Ursula,
Nicolaas, Maria en Jozef; beeldje van Maria (afkomstig van
een Calvarieberg XVI a) ; Ecce Homo (± 1550).
Beeldgroepen: H. Ursula met gezellinnen, paus en koning
(XVI a) ; man en vrouw de brandende Hostie aanbiddend
(XVI),
Schilderijen: altaarstukken (zie voren), Maria Hemelvaart
(door N, Moeyaert); voorstelling van monstrans door engelen
gehouden met de H. Hostie in het vuur (paneel, XVII c) ;
twee voorstellingen van het mirakel met gezichten op de
Heiligewegspoort en de oude Begijnhofkerk,
Drie koperen armluchters (XVII),
Verder het volgende zilverwerk:
Monstrans (afkomstig uit de Nieuwezijdskapel ?).
Twee reliekhouders (XVII d, werk van den Antwerpschen
meester Wierick Somer III), met gedreven borstbeelden van
Christus en Maria; een ervan blijkens opschrift geschonken
in 1693 door Joanna Blesen,
Pyxis (1645, merken: Amsterdam, N en TB aan elkander
---= Thomas Bogaert ?).
26, Begijnhof (zie

e

j OHANNES EN URSULA,
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Schenkblad (1664, meesterteeken van Johannes Bogaert
van Amsterdam) met gedreven spiegel,
Godslamp (1650, geschonken door Maria Jans Rijcke),
Wierookvat en -scheepje 1650), het laatste met beeldjes van de HH, Johannes en Ursula; wijwatervat (gem.:
Moormans 1642),
Verguld en geemailleerd voordraagkruis (XVI a) met zilveren corpus; Kruisbeeld (XVII d), ingelegd met schildpad;
kruis (XVI a) met de Evangelisten-symbolen en vierpassen;
ebbenhouten kruis met ivoren corpus (+ 1600).
Slang met appel, afkomstig van een altaar (XVIII).
Kroon (XVII) van een Mariabeeld.
Twee lezenaars: een (1686, Amsterdamsche keur, meesterteeken van Sig, Zschammer) en een (-I- 1700), deze in 1721
geschonken door M. Cloots,
Twee missaalbanden (+ 1700) met gedreven medaillons
en blijkens opschriften geschonken door Joanna Blesen in
1699 en door Maria Cloots in 1719, De eene band is werk
van den Antwerpschen meester Wierick Somer III, de
andere draagt de keur van Amsterdam,
Zes kandelaars (± 1700),
Paramenten: twee kazuifels (XVI a, sterk gerestaureerd) ;
Fen (XVI b), waarop de wapens van Maastricht en Keulen
voorkomen,
Vier fluweelen altaarkussens met geborduurde voorstellingen (-I- 1500, maar sterk gerestaureerd) betreffend het
mirakel van Amsterdam, afkomstig uit de Nieuwezijdskapel,
Twee beschilderde processievanen (1555, door Jacob Cornelisz, van Oostsanen ?) , beschilderd met dergelijke voorstellingen, eveneens afkomstig uit de Nieuwezijdskapel.
In de sacristie bevinden zich verder nog een altaar
(XVIII A) met ebbenhouten tabernakel,
In de pastorie: gesneden houten doopvont (XVIII d);
staande klok (XVIII a, op de wijzerplaat: Pieter Kloek,
78

R, K, KERKEN

Amsterdam) ; staande klok (XVIII d) ; eiken kruis (XVI a)
met in vierpassen geschilderde Passietafereeltjes,
Schilderijen: drieluik (± 1532 door Jan vanScorel) Calvarieberg — Kruisdraging met H, Veronica — Verrijzenis,
op de buitenzijden Adam en Eva; Pieta aan den voet van
het kruis, met twee donateurs en 111-1. Andreas en Christophorus (XVI A), in de oude lijst; knielende kreupele vciOr
een bisschop (in den trant van N. Moeyaert) ; H, Petrus en
H. Paulus (XVII b, in geschilderde ovalen); aanbidding der
herders (XVI [ d, Vlaamsche school, paneel) ; geeseling van
Christus (1677, door N, Roosendael) ; Verrijzenis (door Joh.
Voorhout),
Pastoorsportretten: Nic, Cannius (j 1534, toegeschreven
aan Jan van Scorel) ; L. Marius op zijn sterfbed (door N.
Moeyaert) ; S, S. Ostervicius (f 1631, door denzelfde); L.
Marius, St, van der Cracht en een ander (door denzelfde);
D. van der Mije (XVII c); F, C. en N, Dierout (XVIII b, door
R, Koets),
Veertien andere pastoorsportretten (XVIII-XIX a).
H, Clara van Montfaucon met miskelk (in grauw, door
Jac. de Wit) ; drie kleine voorstellingen van het mirakel
(XVII b) ; voetwassching (in den trant van Th. de Keyser),
portret van een kardinaal (XVII B, Italiaansche school) en
van een pans (XVIII) ; afneming van het kruis (± 1700,
copie naar de ets van Rembrandt),
Op de zolderverdieping een boekerij (catalogus door A, J.
Flament, 1891),
27, Kalverstraat-N.Z. Voorburgwal, De R, K, KERK VAN
(vereenigd met die van de HH. Petrus en
Paulus), voorheen „De Papegaai", is in 1848 gebouwd naar
ontwerp van G, Moele, later uitgebreid, terzijde van dwarsarmen en aan de Kalverstraatzijde van een nieuwe pui voorzien, Torenkruis afkomstig van de Nieuwezijdskapel, De
kerk bezit:
DEN H. JOZEF
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Hoofdaltaar (--E- 1850, door L, Veeneman te 's-Hertogenbosch),
Preekstoel (1851, door denzelfde),
Schilderijen: Pieta, (± 1650), kroning van Maria (voor.
heen altaarstuk, door J, de Wit) ; zes priesterportretten
(XVIII a-XIX a), afkomstig uit de afgebroken „Fransche"
kerk,
Verguld zilveren miskelk (± 1650, merken: Amsterdam,
B of T B (ogaerts) ) .
Zilveren godslamp (XVII c, geschonken in 1795) , ten deele
vernieuwd,
Zilveren altaarschel (1795).
Zilveren blaadje (XVIII c, merken: Amsterdam, Holland,
z , 1759 en M C),
Zilveren missaalbeslag (XVIII),
Drie zilveren omlijstingen (1794) van kanonborden,
Miniatuurportret van pastoor Hoefkens (1760) , geteekend.
N R.
Uit de statie van de HH, Petrus en Paulus bevinden zich
in het Bisschoppelijk museum te Haarlem: twee zilveren
doosjes (XVIII), vier zilveren medallions van een missaalband, een geborduurd zijden antependium (-I- 1700 ?) en
ctrie zilveren begrafenispenningen (1780, 1787 en 1808),
28, O.Z. Voorburgwal 40, De VOORMALIGE R, K, KERK
VAN DEN H, NICOLAAS binnen de veste, oorspronkelijk
(XVII A) een schuilkerk, bijgenaamd „Het Hert", in den
volksmond: „Het Haantje" en: „0, L. Heer op zolder", is
thans MUSEUM VAN DEN AMSTELKRING (zie h 12). Eenvoudige Bevel (XVII a, top gewijzigd XVIII) met houten pui
boven de kelderverdieping, Eiken voordeur, aan de achterzijde (XVII a), aan de voorzijde (XVIII d), In den zijgevel
,een houten pui met ruitjes ter verlichting van de achterzaal
(XVII c) , Het huis is in 1663 verbouwd en tot kerk ingericht,
nadat twee erachter liggende perceelen ermede waren vereenigd; de zolderingen van twee verdiepingen zijn toen in
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midden doorgeslagen en voor het overige als galerijen
aan de kap opgehangen, Inwendig, In de, later van het voorhuis afgeschoten, vestibule een eiken tochtpui (XVIII c), en
in de gang hierachter drie geprofileerde eiken deuren; twee
trappen met gesneden eiken balusters, In de achterzaal:
notenhouten betimmering (XVII c) ; schouw (XVII c) op gewrongen Toscaansche marmeren zuilen en met het wapen
van Jan Hartman en hierboven een schilderstuk: de besnijdenis (door Jac, de Wit) ; muurkasten; caisson-zoldering met
beschildering van goud op bruin, In de kerk bevinden zich:
Altaar (XVIII), met God den Vader in de bekroning uitgehouwen, en met altaarschilderij: doop in den Jordaan.
Preekstoel, wegschuivend in het voetstuk van een altaarzuil,
Orgel (1793, door Hendrik Meijer te Amsterdam),
Witmarmeren beeld van den H, Ignatius (dit beeld heeft
een tijdlang in het Kon. Paleis gestaan),
Kerklampen (XVIII),
Expositietroon met gedreven zilveren ciborie (XVIII),
Geborduurd antependium (XVII d),
Zie ook e 29 en h 12),
Eenige paramenten (XVII d) , uit deze kerk afkomstig,
bevinden zich in het Bisschoppelijk museum te Haarlem.
In het museum Amstelkring bevinden zich: gedreven
zilveren ciborie (XVIII d); glazen ablutiekelkje (± 1600)
op zilveren voet; verguld houten reliekschrijn (XVIII d);
gesneden houten beeldje (XV d),
het

29, Prins Hendrikkade, De R. K, KERK VAN DEN H, NICOLAAS binnen de veste is een in 1887 ingewijde koepelkerk

naar ontwerp van den architect A. C, Bleys, welke de schuilkerk „Het Haantje" aan den O.Z. Voorburgwal (zie e 28)
vervangt, De kerk bezit:
Twee verguld zilveren ampullen (1632, blijkens jaarletter)
met drijfwerk: bijbelsche voorstellingen, en een gedreven
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ampullenblad (1633, merken: Haarlem, N en meesterteeken
van P, Cz, Ebbekin),
30, Haarlemmer Houttuinen 49, De R, K, KERK VAN 0, L.
VROUW 0, 0,, in 1865 gebouwd door Dr, P, J, H. Cuypers,
in 1884 naar het Westen uitgebreid, bezit het volgende zilverwerk:
Vergulde cylindermonstrans (XVII b, merken: Amsterdam, H en schildje met gegolfde fazen) met gedreven
beeldj es,
Vergulden miskelk (XVII b) ; dito miskelk (XVII b, Antwerpsche keur) ; blad met gedreven medallion: H, Augusiinus (merken: Amsterdam? Holland? gekroonde P en bloemenmandje, waarnaast B) ; drie gedreven canonbordlijsten
(XVII a, merken: Amsterdam, Holland, 0 en JR aaneen) ;
gedreven missaalbeslag (XVIII a, merken: Amsterdam, Holland, S en JR aaneen), op den rug ingedreven: „Maria Hoflandt" ; .gedreven lezenaar (stiji XVII B, maar meesterteeken
.JR aaneen) ; vaandelbekroning (XVIII), Verder een staande
klok (XVIII A),
Singel 154, De R, K, KERK VAN DEN H, THOMAS
in 1851 ingezegend, staat ter plaatse van het
schuilkerkje „De Toren" (XVII, verbouwd XVIII b), Zij bezit
het volgende zilverwerk:
Vergulde monstrans (voet XVII a? nodus XVI A, bovencleel XVI A? gewijzigd) ; gedreven monstrans (XVII c, Antwerpsche keur) ; vergulde gedreven ciborie (XVII d, Antwerpsche keur?) ; vergulden gedreven miskelk (1742) ; gedreven reliekhouder in den norm van een kruis, door wolken
gedragen (blijkens opschrift werk van Joannes Baptista
Verberckt, 1763) ; hostiedoos (XVII d) met gedreven deksel;
gedreven lijst (XVIII A) van canonbord; ampullenblad
(XVII b, Amsterdamsche keur) met gedreven rand en gegraveerden spiegel en met opschrift: 1762; twee ampullen
(XVIII a) ; corpus (XVIII a) van kruisbeeld; godslamp
31,

AQUINAS
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(XVIII d), wierookvat en -scheepje (merken: Antwerpen,
en 68 onder kroon = 1768, meesterteeken L H) ; altaarschel (XVIII a) ; gedreven missaalblad (XVIII c), missaalbeslag (XVIII d) ; gedreven lezenaar (blijkens opschrift door
J. B. Verberckt te Antwerpen, 1763) ; acht groote en vier
kleine kandelaars (XVIII b),
De volgende schilderijen: Christus en de ongeloovige
Thomas (XVII B, in den trant van L, van der Cooghen) ;
afneming van het kruis (copie naar P, R Rubens) ; HH,
Franciscus Xaverius en Ignatius van Loyola aan een tafel
met kruisbeeld (XVII b, richting N. Moeyaert),
Een ovaal deurstuk, afkomstig uit de pastorie, met de
voorstelling van een apostel, was in 1918 bij den heer J.
Westerwoudt te Overveen,
32, Prinsengracht 756, De R, K, KERK VAN DEN H. WILLEBRORD BINNEN DE VESTE, voorheen in het gebouw „De Duif",
is een kerk (1857, door Th, Molkenboer) met een bergsteenen
pilastergevel in classicistischen trant, Boven den ingang een
afbeelding der oude kerk. De kerk bezit:
Zilverwerk: stralenmonstrans (XVIII a) ; twee ampullen
met blad (XVIII d); lezenaar (1807); zes kandelaars (XVIII c),
Twee altaarstukken: Maria boodschap en Verrijzenis
(door J. de Wit) zijn thans in het Bisschoppelijk museum te
Haarlem,
33, Amsteldijk 36, De R, K, KERK VAN DEN H, WILLEBRORD BUITEN DE VESTE is gebouwd door Dr. P, J, H, Cuypers, in 1873 gewijd, in 1897 vergroot, in 1924 met een toren
op de kruising verrijkt. Zij bezit:
Marianum (XV d) , afkomstig uit een R. K. kerk in de
provincie Limburg,
Schilderij: Christus en Petrus (XVII d, door H. Bloemaert?)
Zilverwerk: vergulde ciborie (XVII c, Amsterdamsche
keur) ; twee ampullen met blad (XVII c, merken: Amster83
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dam, Holland, P en K W) ; wierookvat (XVIII a) ; altaarschel (XVIII a), godslamp (1731, merken: Amsterdam,
Holland, W en ooievaar of struisvogel) , geschonken door
pastoor Dekens; corpus (XVII d) van een kruisbeeld; missaalbeslag (XVII c) ; vier kandelaars (XVIII A),
In de pastorie hangen schilderijen: Madonna en Verrijzenis, beide in een bloemenkrans (XVII A, door J. Breughel) ; aanbidding der herders en terugkeer uit Egypte (1726,
voorheen altaarstukken, door Jac, de Wit); Driekoningen
(XVII d, Vlaamsche school) ; Maria en H, Johannes naast
'let kruis (XVII, Vlaamsche school) ; rust op de vlucht naar
Egypte (XVII B, Vlaamsche school),
34, Het BEGIJNHOF, gesticht in 1346, zuidwaarts uitgebreid in 1417, door brand geteisterd in 1421, daarna her-.
bouwd en XVI a wederom vergroot, is een hof van onregelmatigen vorm, omgeven door een aantal, ten deele nog oude
(XVI-XVIII) gevels (zie g 246-262), Aan de Begijnensteeg
een in 1907 vernieuwde poort met cartouche (1574), waaronder een gebeeldhouwde sluitsteen (XVI c) : H, Ursula met
maagden, Aan de zijde van het Spui een nieuwe poort met
overwelf den doorgang. Ongeveer in het midden van het
plein, aan de oostzijde, de oude Begijnhofkerk, nu in gebruik
bij de Engelsche Presbyteriaansche gemeente (zie e 48) en,
aan de overzijde, de in 1671 gestichte (zie e 26),
De tegenwoordige Begijnen, twaalf in getal, wonen in het
huis „Bethanie" (zie g 256).
35. Het AGNIETENKLOOSTER, zie f 68,
36. Het AUGUSTINESSEN- of OUDENONNENKLOOSTER, zie
ti 30 en I 14 en 20,
37, Het BETHANIENKLOOSTER, zie d 26,
38. Het ST, CECILIAKL00STER, zie d 15a,
39, Het CLARISSENKLOOSTER, zie I 10 en 226,
40, Het FRANCISCANENKLOOSTER, zie d 9, e 17, 1 23,
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41,
42,
43,
44,

Het KARTHUIZENKLOOSTER, zie f 43,
Het ST, LUCIENKLOOSTER, zie 1 1,
Het MAGDALENAKLOOSTER, zie 1 19,
Het ST, URSULAKLCOSTER, zie f 25,

45, Brouwersgracht, De OUD-KATHOLIEKE KERK VAN DE
HH, WILLEBRORDUS EN JOHANNES is een zaalkerk (XVII c)
met eene gaanderij op bergsteenen Toscaansche zuilen, De
tweede gaanderij is bij een verlaging (1915) weggenomen,
De kerk bezit:
Altaar (XVIII a) met een door gewrongen zuilen gedragen
hoofdgestel, waarboven eene bekroning; tabernakel, waarop
een vergulde pelikaan,
Twee zijaltaren (XVIII a), op een waarvan een kruisbeeld
met ivoren corpus (XVII B), op het andere een albasten
beeld (XVII d) der Moeder Gods met zilveren scepter en
kroon (XVII),
Notenhouten preekstoel, waarvan de kuip (XVII B) gedragen wordt door een arend; op het klankbord een bazuinende engel; trapleuning (XVIII a),
Twee gesneden beelden (XVII d), voorstellend de patroonheiligen,
Met schildpad opgelegd kruis (XVII d) , waarop een palmhouten corpus.
Schilderijen (voormalige altaarstukken uit opgeheven
Oud-Kath, kerken) : Christus aan het kruis, verheerlijking
op den berg Thabor (beide XVIII a, in den trant van Jac.
de Wit) ; hemelvaart van Christus en hemelvaart van Maria
(± 1700, Vlaamsche school) ; boven den ingang: Kruisiging,
behoorende tot een reeks van acht stukken in den linkerzijwand (XVII B),
Zilverwerk: vergulde ciborie (XVII d) ; vergulden, gedreven miskelk (merken: Amsterdam, L = 1642 en monogram
van Thomas Bogaert) ; vergulden, gedreven miskelk (merken: Amsterdam, Holland, W = 1731 en monogram van
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Hendrik Kramer) ; gedreven kelk (XVII b 7 met nodus
XVII c) ; ablutiekelk met voet (XVII a) ; gedreven hostiedoos
(merken: Amsterdam, Holland, b = 1664 en monogram van
Joannes Bogaert) ; hostiedoos (1700, Amsterdamsche keur) ;
hostiedoos (1668 blijkens jaarletter; merken: Amsterdam,
Holland en maansikkel met 2 sterren) ; twee ampullen met
blad (XVIII a) ; corpus en beslag (XVII c) van een kruisbeeld; wierookscheepje (XVII c), gedreven altaarschel
(XVII c, merk: vijfpuntige ster met twee bolletjes erboven) ;
gedreven godslamp (XVII c); gedreven missaalbeslag
(XVII c) ; vier groote gedreven kandelaars (1697 blijkens
jaarletter) en twee kleine (4- 1700),
Vier koperen kandelaars en een koperen wierookvat
(XVII),
Paramenten: vier misstellen van gebloemde zijde met kant
(XVIII a) ; kazuifel en kelkvelum van roode zijde met goudborduursel (XVIII b),
In de sacristie een notenhouten versperstoel (XVII A) ;
een notenhouten schrijfbureau (XVIII d) ; in de pastorie een
pastoorsportret (XVIII a),
46, Ruysdaelstraat, De OUD-KATHOLIEKE KERK VAN DE
HH, PETRUS EN PAULUS, gebouwd in 1914, bezit:
Altaar (XVIII a) met houten zuilen en bekroning; tabernakel en snijwerk der tombe (XVIII d) , Altaarschildering
(XVII d, door H, Koets) : opdracht in den tempel,
Eiken communiebank (XVIII a, doch met twee nieuwe
paneelen),
Houten voet (XVIII d) van doopvont,
Eiken preekstoel (XVIII a) , het klankbord versierd met
inedaillons en vazen,
Twee gesneden heiligenbeelden (XVIII a), voorstellende
de patroonheiligen,
Vier gesneden houten kandelaars (XVIII A),
Zilverwerk: monstrans met torenbekroning (± 1640, merken: Utrecht en V) ; vergulde ciborie (XVII c) ; vergulden
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miskelk, blijkens opschrift in 1644 vervaardigd door Thomas
Bogaert (merken: Amsterdam, M en TB vereenigd) ; hostiedoos (1656, blijkens jaarletter; merken: Amsterdam, D en
monogram van M. Esselbeeck) ; wierookvat (1757) ; wierookscheepje (XVIII b, merken: Amsterdam, Holland, P en
H N ?) ; godslamp (XVII c, merken: Amsterdam, Holland
en zwaantje ?),
Missaalbeslag (XVII B),
Paramenten: geborduurde koorkap (XVIII b) ; fragmenten
van een andere (XVIII),
In de sacristie een notenhouten vesperstoel (XVIII a),
In het Bisschoppelijk museum to Haarlem bevinden zich,
uit deze kerk afkomstig: acht zilveren busjes (voor huisbezoek) ; vier zilveren gegraveerde medaillons van missaalbanden; een zilveren rozenkrans (XIX A) ; drie canonborden
(XVII) in zilveren lijsten (XVIII c) ; een zijden altaarvoorzetsel (XVIII) ,
47, Groenburgwal, De ENGELSCHE EPISCOPALE KERK,
gelegen op het terrein van den Staalhof (zie d 22) is een
eenvoudig gebouw (XVIII, verbouwd ± 1830) , door deze
gemeente ingericht, nadat zij sinds ± 1700 op den O.Z. Achterburgwal in een voormalige schuilkerk der Augustijnen,
sinds 1765 in de gehoorzaal van het Athenaeum Illustre en
van 1771 tot 1806, vervolgens wederom na 1822 in den.
Staalhof had gekerkt (tusschen 1806 en 1822 aan de Heerengracht), Gevel en inwendig neo-gothisch. Tegen den smallen wand het wapen van Engeland (1830, gesneden door
S, Donker) , Gedenksteen: 1827, De kerk bezit:
Zilverwerk: broodschoteltje (1713, Londensche keur,
meesterteeken B.e onder twee sterren) ; broodschotel (1749,
Amsterdamsche keur) met den naam Edw, Compton; stoop
met deksel (1713) ; beker (1713) met opschrift betreffende
schenking door Jacobus Brydges, baron Chandos of Sudeley.
48, Begijnhof, De ENGELSCHE PRESBYTERIAANSCHE
KERK, oorspronkelijk kapel (XV a) van het Begijnhof (zie
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e 26 en 34), sinds 1607 (of reeds 'XVI d 7) bij de Engelsche gemeente in gebruik, is een grootendeels gepleisterd
baksteenen gebouw: oorspronkelijk dubbelkerk, in 1665 en
1727 gewijzigd en vertimmerd en in 1912 gerestaureerd.
Een beuk (XV ?, met lateren zuidbeuk XVII c); 3/8-gesloten
koor, ten Z, waarvan diakenenkamer (voorm. sacristie ?),
waaronder kelder (voormalig knekelhuis) , Zware steunbeeren aan de noordzijde van het schip, tegen het koor
lichtere, Vensters gemoderniseerd, Gesneden toegangsdeur
(XVIII c) ; hiervoor een eiken deur (XVI), Houten spits op
den toren, Inwendig: houten tongewelf (ontverfd in 1912).
De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII d, in 1912 ontverfd) met moderne
paneelen,
Koperen voorzangerslezenaar, thans op den preekstoel,
met leeuw en monogram van Willem III en Maria en; 1689;
koperen armblakers (XVII d).
Orgelfront en galerij (XVIII c).
Grafzerk van den schilder Ch, H, Hodges (f 1837),
Een grooten zilveren schotel en twee kleinere (1771, merken; Amsterdam, Holland, M en I S L = Joh. Siotteling,
van Gotenburg ?).
Vier gladde zilveren bekers (XVIII d, merken; Amsterdam, Holland, B en B S),
Twee ebbenhouten met zilver beslagen offerbussen (1771).
In de diakenenkamer vier lijsten van diakenen; in de consistoriekamer drie lijsten, van 1607 af, van predikanten en
ouderlingen; acht stoelen en leunstoel (XVIII d),
49, Nieuwe Amstelstraat, De GROOTE of HOOFDSYNAGOGE,
in 1670 gebouwd naar ontwerp van Daniel Stalpaert, 1910-1912 hersteld, is een eenvoudig rechthoekig baksteenen gebouw met gemetselde pilasters en kroonlijst en met een lager
voorgebouw, waarin een bergsteenen Toscaansche portiek,
De Bevel is in 1823 vernieuwd. Langs het J, D. Meyerplein
een gesmeed ijzeren hek (XVII d), Inwendig vier Toscaan88
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sche zuilen van gemarmerde baksteen, die de houten welving
dragen; galerijen langs drie zijden; de zoldering under deze
is in 1912 blootgelegd, De synagoge bevat;
geschonken door
Hechal in wit-marmeren omlijsting
R. Abr, Auerbach uit Coesfeld),
Koperwerk: veertien kandelaars (1768) ; drie chanoekaluchters met kaarsenhouders (XVIII a) ; twee offerbussen
(XVII d) van het armbestuur,
Zilverwerk: vier paar siertorens (XVII d) ; een paar met
koepel en gouden kroon (geschonken in 1751) ; een paar
met zes zilveren schildjes; twee paren (XVIII c) , een paar
(XVIII d), een paar miniatuurtorens met klokjes, Thoraschilden: een (XVII) , een met kastje (1727) , een (1837),
Rond schildje met ketting en klokjes (XVIII), Leeswijzers;
een met haak en oog en vijf rozetten van brillanten; een met
een rozet (beide XVIII); nog enkele leeswijzers (XVII-XVIII).
Geschulpten schotel met kan (XVIII A) ; gedreven schotel en
kan
dito (XIX a). Chanoekaluchter (1753) op gesneden
voet; dito (1797) . Gedreven kidoesj-beker, Specerijbus (merken: 's-Gravenhage, Holland, H en B) ; nog een bus (XVIII d,
merken; Utrecht, T en C S) ; nog een bus (XVIII d). Zeven
bakjes .
merken: Amsterdam, Holland, P =1798, en
D W R = D, W, Rethmeijer), Rol Esther (XVIII c, merken:
C B, gezicht en C).
Eenige begrafenispenningen (XVII d),
Drie mahoniehouten besnijdenisstoelen (resp, 1768, XVIII c
en 1824).
Twee leunstoelen (XVIII c) en twee (XVIII d),
Parnassijnsbandje (XVIII b), geslagen om de reglementen
der gemeente,
Cyclisch gebedenboek („Machsor“) : perkamenten handschrift met gekleurde en andere versieringen (XIV) , in het
Rijnland geschreven; het boek werd in 1669 ten geschenke
cntvangen van den drukker Phoebus Levie.
(1671,

(1727),

( -I- 1800,
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In het administratiegebouw voorhangsels ook van de
andere synagogen: twee (XVII b, een ervan geschonken in
1815) van geborduurde roode zijde, een roodzijden (1726),
een zalmkleurig fluweelen (XVIII c) , twee gestreept-zij den
(XVIII d) , damasten spiegel (+ 1750) van een voorhangsel;
drie zijden besnijdenisvoorhangsels (XVIII B) ; twee geborduurde thoramantels (XVIII A), resp, van rood en van paars
fluweel, een blauw zijden (XVIII B) , een beschilderd thorawindsel (1797),
In de secretarie een staande kiok (XVIII a, op de wijzerplaat: B, del Campo, Amsterdam) ; pastelportret (XVIII d)
van een parnassijn,
50, Nieuwe Amstelstraat, De TWEEDE SYNAGOGE (1686)
ligt op een verdieping (hieronder oorspronkelijk de Joodsche
vleeschhal) naast de Hoofdsynagoge, Onaanzienlijk gebouw,
Inwendig: door zuilen gedragen galerijen, waarvan de bovenste met balustrade (XVII d) , Ark met gesneden bekroning
(± 1700) , Koperwerk (XVII d),
51, Nieuwe Amstelstraat, De DERDE SYNAGOGE is een
klein gebouw ft 1700, maar gewijzigd), Zij bevat eenig
koperwerk (XVIII a) ,
52, Waterlooplein, Deze SYNAGOGE bevat eenig koperwerk (XVIII),
53. Jonas Dan, Nieyerplein, De NIEUWE SYNAGOGE (1752,
naar ontwerp van den stadsbouwmeester G, F, Maybaum)
heeft gemetselde hoekpilasters, middenrisaliet, kroonlijst
met balustrade en kuif, Bergsteenen portiek in Ionischen
trant met opschrift (1752) , Dak met koepelvormige lantaarn
en op de hoeken siervazen, Inwendig (gerestaureerd in
+ 923) : vier zuilen, twee galerijen, Zij bevat:
Mahoniehouten hechal en biema (XVIII c),
Zestien koperen kandelaars (1752),
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54, Uilenburgerstraat, De SYNAGOGE (1766) is een eenvoudig gebouw, Zij bevat een biema met vier koperen kandelaars en vier dito knoppen (XVIII c),
55, Rapenburgerstraat 173, De SYNAGOGE (1798) der
Patriotschgezinden, tevoren een particulier huffs, Boven de
deur een smeedijzeren bovenlicht (XVIII a).
56, T.z.pl, in het bureau van den opperrabbijn: geteekende
portretten van de opperrabbijnen Meyer Stern (XVII b), D,
J. Stibbe (t 1806) en Hirsch gen. Asjkenazi; een met 0, I,
inkt gewasschen copie naar de ets B. 265 van Rembrandt (of
wel een ex, van den derden, bijgewerkten, staat van die ets)
gaat door voor het portret van Abr. J, Berlin, opperrabbijn
te Halberstadt en sinds 1717 te Amsterdam (t 1730),
57, Rapenburgerstraat 109, In BETH HAMMIDRASJ ETS
bewaard een portret van den opperrabbijn
Jacob Mozes, zoon van S, Loewenstam (XVIII, paneel),
CHAJIM wordt

58, De NED, 1SRAELIETISCHE BEGRAAFPLAATS op Zeeburg (voorheen onder Diemen), waar in 1715 de eerste begrafenis plaats vond, bevat een marmeren graftombe (1733)
met een iteuw in relief en verder eenige eenvoudige zerken
(XVIII),
59, J, Daniel Meyerplein, De PORTUGEESCH-ISRAELIEna de hereeniging van drie Sefardische
gemeenten (van 4- 1590, 1608 en 1618) in 1671-1675 gebouwd door Daniel Stalpaert en Elias Bouman, in 1908
hersteld, is een aan een plein gelegen rechthoekig gebouw
van baksteen met gemetselde pilasters en bergsteenen kroonlijst, waarop een borstwering met siervazen op de hoeken,
Bergsteenen portiek in Dorischen trant met Hebreeuwsch
opschrift in het fries, Rondboogvensters (de oorspronkelijk
in roodkoper gevatte ruiten XIX c gewijzigd) , Inwendig:
drie nagenoeg even hooge tonzolderingen, gedragen door
tweemaal twee hooge bergsteenen Ionische zuilen met hoof dTISCHE SYNAGOGE,
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gestel, Langs den noord- en den zuidwand vrouwengalerijen, elk op zes bergsteenen zuilen, De synagoge bevat:
Ark (± 1670) van Braziliaansch („sakerdaen") hout, met
F
Ionische muurzuilen en frontons, '0- belisken op het hoof dgestel, balustrade, Inwendig bekleed met goudleder,
Dergelijke biema (XVII c) met koperen beslag,
Bank (XVII c) met gesneden rug en overhuiving; zes
banken (XVII A), de overige (XVII c),
Koperwerk (XVII B): vier groote bolkronen (driemaal tienlichts), zes (tweemaal zes-lichts), veertien (zes-lichts) ; vier
groote kandelaars; acht kleine en vier sierbollen; (op de
biema) acht groote kandelaars; acht en zestig wandluchters;
honderd twee en negentig blakers; twee offerbussen, alles uit
den tijd van den bouw,
Zeven en zestig wetsrollen, waarvan een met 1566 op
het handvatsel en 1606 op het omwindsel,
Zilverwerk; een paar siertorens (4- 1650), een paar
(XVII d) , een paar (+- 1700) , zes paar (XVIII a) , eenige
(XVIII) ; twee vergulde kronen (XVIII c1,- merken; Amsterdam, Holland 0 en W W = Wijnand Warneke?) van wetsmantels; dito kroon (1778); schild (XVII a) van wetsmantel,
leeswijzer (XVIII B) ; specerijendoosje (± 1700) met boom
als schacht en met gegoten voorstellingen der vijf zintuigen;
gegraveerd bekertje op gedreven voet (XVII a, merken:
Amsterdam, H en klaverblad) ; Maccabeeênlamp (XVIII c),
Grooten gedreven en ten deele vergulden ovalen schotel
IXVII al) met de voorstelling van het bezoek der koningin
van Saba aan Salomon; grooten gedreven ovalen schotel
(XVII met het oordeel van Paris; ronden „Moorschen"
schotel (vermoedelijk Portugeesch werk, XVI),
Groote gedreven kan (XVII b, Augsburgsche keur, meesterteeken BD aaneen) met gedreven nereide als schacht;
gedreven kan 1780, bovendeel van den hals wellicht
XVII 14' 5
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Een aantal geborduurde wetsmantels (XVII B en XVIII a);
vier dekkleedjes met applicatieborduursel (XVIII) ; een met
kant omzoomd kleed (XVII B),
Oostersch tapijt (Ispahan? ± 1500?) voor de biema; een
biema-kleed (XVII d) van zilverbrokaat,
Twee eiken canapes (XVIII b) met bekleeding van Aubusson-tapijtwerk (op den rug van een ingeweven: Desartaux),
In de parnassijnskamer: een betimmering (XVIII c) met
gesneden spiegelbekroning; schilderij (XVIII a) : gezicht in
de synagoge; dito (XIX A, door J. W, Tetar van Elven) ;
ovale voorstellingen van Justitia en Charitas (XVII d) ;
stoel met gesneden pelikaan als bekroning (XVIII d),
In de secretaries een portret van den rabbijn Saportas
Et 1698), een van een onbekenden rabbijn (± 1700), een van
den voorlezer R, Jessurun Cardozo (XIX a) en eenige gegraveerde portretten van rabbijnen; gezicht op de synagoge
(XVIII d),
60, Kromboomssloot 22, De voormalige ARMENISCHE
KERK „De Heilige Geest", ook de „Persiaansche kerk" geheeten (thans St, Antoniusschool) , gesticht in 1714 (te voren
in een huis aan de Dijkstraat gevestigd) , heeft een gepleisterden gevel met rondboogvensters, Ingang met bordes en
twee gesmede bordeshekken (XVIII a) , De gebeeldhouwde
deurbekroning (XVIII c) vertoont het Lam op het boek der
zeven zegels, Armenisch opschrift: jaartal 1714 in koperen
cijfers, Bovenlicht (XVIII c), In het voorhuis een portiek
met marmeren omlijsting, jaartal 1749 en Armenisch opschrift,
f. Gebouwen van liefdadigheid, wetenschap en kunst.

Wees-, ,diaconie-, oudelieden- en armenhuizen, lommerd:
1, St, Luciênsteeg-Kalverstraat, Het BURGERWEESHUIS,
gesticht in 1523 op een terrein ten N. van de Nieuwezijdskapel, is in 1580 overgebracht naar dat van het St. Luciaklooster aan de westzijde der Kalverstraat, grenzende aan
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een stichting (± 1520 door Haasje Klaasdr, „in het Paradijs"), welker huis in 1632 bij het weeshuis werd aangetrokken, Deze verbouwing geschiedde onder leiding van Pieter
Intes, Omstreeks 1680 werd het langs den N.Z. Voorburgwal
gelegen gedeelte wegens bouwvalligheid afgebroken en
opnieuw opgetrokken, Het huis is nagenoeg geheel ingebouwd; alleen aan den N,Z, Voorburgwal vertoont het een
eenvoudigen baksteenen straatgevel met het stadswapen.
Aan de St, Luciensteeg een poort (XVI c), in den trant
van Vredeman de Vries, vermoedelijk afkomstig van een der
Doelengebouwen en later, na een kort verblijf in de „Stadsschafferij", op de tegenwoordige plaats gezet, Rondboog op
rechtstanden met gegroefde pilasters en bossage-banden;
sluitsteenen met geometrische versiering; als bekroning cartouche-voluten en het (niet oorspronkelijke) jaartal 1634.
Aan de zijde der Kalverstraat een pleintje met een poort
van bak- en bergsteen, fragment van een breeder geheel: to
weerszijden van de rustieke ingangsomlijsting aanzetten van
Bogen; bekroning; een door twee nissen (: 1581) met schelpversiering geflankeerd relief (misschien door Joost Jz, Bilhamer?); weeskinderen en H, Geest; hieronder de versregels
van Vondel: „Wij groeien vast in tal en last" enz,; boven
het relief een kroonlijst met leeuwenmasker en gebroken
fronton, Hooger in den muur het stadswapen tusschen
festoenen en, over alles, een frontispiece met cartouche
(XVII b), In de zijwanden van het pleintje twee reliefs
(XVI d, behoorende bij de poort aan de St, Luciensteeg ?) :
nissen, waarin resp, een weesjongen (met opschriftbord
XVIII) en een weesmeisje en versregels,
De gebouwen omgeven twee binnenplaatsen:
a. de westelijke, besloten tusschen baksteenen gevels,
waarvan twee (XVII b) met doorgaande Ionische pilasters
en kroonlijst, terwijl de derde, in denzelfden trant, eerst
XVII d werd opgetrokken ter vervanging van een vleugel
(XVI d) met open galerij, Drie poorten met omlijsting en
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bekroning: H, Geest, en eene met Ionische pilasters en het
stadswapen, Twee hardsteenen pompen met koperen spuwers: eene met in lood gedreven leeuwenkop (XVII), eene
(XVIII c) ;
b. de oostelijke plaats, met een zuilengalerij in Toscaanschen stijl, gevormd door bergsteenen kolommen, die op
korfbogen van geslepen steenen den muur der verdieping
dragen; tegen dezen muur Dorische pilasters op kraagsteenen
met knorversiering, Toegang tot deze galerij geeft een portiek met Ionische pilasters en hoofdgestel, Aan de zuidzijde
een speelplaats met ijzeren hek (XVIII c) en een fragment
van een Bevel met poortje (1606) en drie sierankers (XVII a).
Inwendig: Voorhuis met vier deuren in omlijstingen
(XVII b) ; aan de noord- en de zuidzijde vensters met frontons en festoenversiering en met gesmede tralies (XVII b) ;
koperen offerbus (XVII), In de meisjeszaal en in de school
dergelijke omlijstingen; portiek met Tudorboog (1598), In
de regentessenkamer een marmeren schouw (XVIII a) met
Spiegel in lijst, In het voorvertrek der regentenkamer zeven
mahoniehouten stoelen (XVIII B) ; schilderijen: dood van
van Speyk (1831, door J, W, Pieneman) ; dito (XIX A, door
.J, Schoemaker Doyer) , In de regentessenkamer hangen de
volgende schilderijen: regentessenstuk (1683, door Adr.
Backer), twee zeegevechten (XVII b, door A, de Verwer) ;
twee omlijste teekeningen (+ 1630) , voorstellend het St,
Lucien- en het Karthuizenklooster, In de regentenkamer
een marmeren schouw met Ionische zuilen en schoorsteenstuk: slag op het Slaak in 1633 (door A, de
Verwer); twee met ranken beschilderde deuren; zoldering,
bruin en goud beschilderd (1656-1657), waarin de wapens
van de zes regenten en drie medaillons met allegorische
Noorstellingen (in den trant van C, Holsteyn en N, de Helt
Stockade) ; een eiken leunstoel, twintig stoelen, twee bolpoottafels, een tafel en een kast (alles XVII B); een klok (XVIII d),
vier dientafeltjes, een speeltafel, twee bronzen wandluchters
95

WEESHUIZEN

(XVIII) ; tegen den zuidwand gesneden wapenschilden; twee
naamlijsten van regenten, gevat in snijwerk (XVIII b) ; twee
wapenborden (1716) , een (1847) ; marmeren paneel (1663),
voorstellende den Dood. In de regentenkamer hangen
de volgende schilderijen: vier regentenstukken: regentessen (1634, door J, Az, Backer), zes regenten met den
secretaris, de moeder en vier weeskinderen (1663, door
Jurr, Ovens), zes regenten met den secretaris (1716, door
Arn, Boonen), zes regenten met ouden man en weeskind
(-1- 1640, door A, de Vries); allegorische voorstelling met
zelfportret (1688, door Jurr, Pool); allegorische voorstelling
(door J, van der Sluis); z,g, portret van de stichteres Haasje
Klaasdr, (XVI d, Fransche school, in 1802 geschonken door
den oud-regent P. van Winter), In een vertrek naast de
regentenkamer een bruin en goud beschilderde zoldering
(XVII c), In het kantoor een staande klok (XVIII A, gem,
Clarke & Dunster); een eiken offerblok (XVII); een schilderij: Petrus geneest de zieken (toegeschreven aan K, Du
Jardin) ; een allegorische schilderij met portret van Jurr,
Pool (XVII d, toegeschreven aan Valckenaer); van Speyk
voor het graf van M. Az, de Ruyter (door C, Breukelaer);
verloochening van Petrus (XVII b); portret van B, Jansen;
rooker in weescostuum (XVIII a) ; weeskinderen met de
wapens der regentessen van 1680 e,v.v, In een vertrek
naast het kantoor een pendule (± 1800) en een
lijst (XVIII) van regenten van den schouwburg, In de
meisjeszaal een eiken kast (XVII), In het archief de z.g,
mirakelkist, een eiken kist (van het Sacramentsgilde) met
ijzeren beslag en beschilderd met een voorstelling der aanbidding van de H. Hostie.
Ten slotte bezit het Burgerweeshuis nog:
Marmeren beeldje (1663), voorstellend een pestlijder,
Zilverwerk: broodmand (1770); olie- en azijnstel (XVIII c);
twee peperbussen (XVIII d); twee vischlepels, twee groentelepels, zes en dertig stel vorken, lepels en messen, twee
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koektrommels (XVIII B, merken: Rotterdam, Holland, K en
I. P. S,) ; vier presenteerbladen (XVIII B) ; een blad (1787) ;
acht kandelaars (XVIII d, merken: Amsterdam, Holland,
C. P. en Z),
Glaswerk een grooten en tien kleine roemers (XVII) ; drie
groote en zeven kleine geslepen bokalen (XVIII) ; twee ge..
ctste wijnglazen (XVIII),
Chineeschen schotel en eenig Japansch porselein,
Tinnen tafelgerei (XVII-XVIII) in de keuken,
Een gebeeldhouwde zandsteenen geveltop met schildhoudende weesjongens (1725, door Ign, van Logteren) en vier
houten consoles (XVIII a) , afkomstig van het (afgebroken)
huffs Kalverstraat 71, dat tot 1880 aan het weeshuis behoorde, zijn naar het Rijksmuseum overgebracht,
Het Museum van oudheden to Rotterdam bezit een zilveren drinkschaal, in 1635 door de regenten van het weeshuis aan den bouwmeester Pieter Intes geschonken,
2, Keizersgracht 369-377. Deze huizen herbergen tijdelijk
het WEESHUIS DER NED, HERVORMDE DIACONIE, oorspronkelijk gevestigd in een groot gebouw (1655) aan den Zwanenburgwal, dat in 1889 is afgebroken, In nr, 369 een gesneden
eiken trapleuning met fraaien hoofdbaluster, In de vestibule
van nr, 377 een stucplafond (XVII d) met medallion: putto
met zuil, De stichting bezit:
Twee schilderijen (XVII c, door Joh, Victoors, doek)
maaltijd der weesmeisjes en kleeden der weesmeisjes in het
nude weeshuis; kinderportret van Herman Hermansz (1623,
paneel) ; portret van een vrouw (± 1625, paneel),
3, Nieuwe Keizersgracht, Het LUTHERSCHE DIACONIEWEESHUIS (eerste stichting 1678) is een eenvoudig baksteenen gebouw, in 1769, wellicht naar ontwerp van den
stadsbouwmeester A. van der Hart, opgetrokken om twee
binnenplaatsen. Breede voorgevel met vooruitspringende
middenpartij bekroond door een fronton waarin een wijzer-
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plaat in Rococo-omlijsting (1770) en twee vooruitspringende
hoekpartijen, Op een binnenplaats een klok met wijzerplaat
en: 1773.
Inwendig: In de groote zaal middendeur in rijke marmeren
omlijsting en met dergelijke bekroning, waarin opschrift
(1768) ter eere van burgemeesters met wapens van dezen
en van Amsterdam. De twee zijdeuren te weerszijden hebben
dergelijke omlijstingen met wapenschilden, echter van hout
en met namen van regenten. In een gang bij deze zaal: steen
met opschrift (1769) in Rococo-omlijsting en gipsbuste van
Luther,
In de regentenkamer: Utrechtsch-trijpbehangsel, stucplafond (XVIII d) , schoorsteen met spiegel (XVIII c) , twee geschilderde deurstukken (1772, door J. F. C. Jacobs), eiken
leunstoel (XVIII d) met medallion: Luther en: 1779, Schilderij (XVIII d,) ; gezicht uit de kerkzaal in de regentenkamer (XIX a, door J. Jelgerhuis). Consoleklok (± 1775,
door Fred, Duval te Parijs) ; vergulde portretlijst (XVIII c) ;
tinnen fontein (XVIII d) ; wapenbord in lijst (1763-1764)
met alliantiewapen-Kromhuysen-ten Hove; een gecalligrafeerde lijst (1802) met namen van regenten en gemerkt:
P, T,, met gezichten op het gesticht, de Luthersche kerken,
den Amstel en het IJ,
In de regentessenkamer twee geschilderde deurstukken
(1772, door J, F, C. Jacobs) en schoorsteen met spiegel als
in de regentenkamer; staande klok (door Pieter Swaan te
Amsterdam); speeltafeltje (XVIII c) en vuurscherm (XIX N.
In de tusschenkamer een naamlijst van regenten met
wapens in de gesneden omlijsting (XVIII c), en een portret
(1792) van den chirurgijn R, Heusen,
4. Lauriergracht 116, Voormalig LUTHERSCH WEESHUIS
(1728), nu Militair logement. Breede gevel met rechte kroonlijst en vooruitspringende middenpartij, gedekt door een
driehoekig fronton, waarin een zwaan. Eenvoudige omlijstingen van den hoofdingang en twee zij-ingangen aan de
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hoeken. Aan den achtergevel een smeedijzeren lantaarnarm
(XVII), In een kamer van het achtergelegen bijgebouw een
houten schoorsteenmantel (-I-- 1700) en een stucpldfond
(XVIII d),
5, Haarlemmerstraat-Heerenmarkt, HERSTELD LUTHERSCH
oorspronkelijk (1617) Vleeschhal en Schutterswachthuis, daarna (1623) West-Indisch huis
(zie d 14) en, nadat de zetel der W, I, Cie. in 1647 was overgebracht naar het Rapenburg, tot (Nieuwezijds-) Heerenlogement ingericht, in 1826 voor de tegenwoordige bestemming aangekocht, in 1841, '1854, 1873 en 1905 verbouwd, ult.gebreid en inwendig gewijzigd, Aan het oorspronkelijke gebouw (VII a) zijn (± 1625) twee vleugels toegevoegd,
met de z.g, Bierbrouwerspoort aan de vierde (oostelijke)
zijde; het is vergroot met een oostvleugel (1873) en met een
gebouw tegen den westvleugel, Middenpartij gewijzigd (o, a,
de hooge stoep en de ossekoppen verwijderd), Langs de
binnenplaats vertoonen de oude gevels ontlastingsbogen
(XVII a),
Kelders en keuken met kruisgewelven op platte ribben
(XVII a),
In de keuken twee smeedijzeren pompen,
In de westvleugel moerbalken met gesneden korbeelen
(XVII A) ; gesneden trapleuning (XVII d),
In de bestuurskamer een schilderij : bekeering van Saulus
(copie naar de schilderij van P. P, Rubens in het Kaiser
Friedrichmuseum to Berlijn), in bruikleen van de Hersteld
Luthersche gemeente; penteekeningen (door J, Eeckhoff) :
voor- en achtergevel van het gesticht.
WEES- EN OUDELIEDENHUIS,

6, De Lairessestraat 11, Het in 1924 hierheen verplaatste
DOOPSGEZINDE WEESHUIS, gesticht in 1675 in het huis aan de
Keizers- en de Heerengracht, „De Oranje-appel" bezit de
volgende schilderijen: groep van de families Hercules en ter
Borch, aderlating in een chirurgijnswinkel (1669, door Egb.
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Heemskerk jr.); onderdompeling bij den doop to Rijnsburg
(XVIII A) ; portret van een onbekende (in pastel door W.
Vaillant) ; vier regenten met den vader (XIX b, door den
oud-wees G. Postma) . In de regentenkamer bevinden zich
verder nog een linnenpers (XVII c) en verschillende meubelen (XVIII B) een buffet, een spiegel in notenhouten
elf iepenhouten stoelen, benevens eenig tinwerk en 4,-.wee lijsten van regenten, Op de verdieping een palissanderhouten
kussenkast (XVII c), een eiken bank (XVII c), een eiken
bank (XVIII B) en een ronde klaptafel (XVIII),
7, Vijzelgracht, Het WALENWEESHUIS, in 1630 gesticht
aan de Laurierstraat, daarna verplaatst, is 1669-1671 gebouwd door Adr. Dorsman, in 1683 naar het W, vergroot
met een vleugel langs de Weteringdwarsstraat (voor oude
vrouwen), in 1726 met een vleugel langs de Prinsengracht
(voor oude mannen) en in 1761 inwendig vertimmerd. Eenvoudig baksteenen gebouw, bestaande uit een hoofdgebouw
en haaks hierop gerichte vleugels, De voorgevel heeft twee
deuromlijstingen en een kroonlijst van bergsteen, Twee windwijzers (XVIII c), Inwendig: In de gang een eiken bank
(--!- 1700) en een doek, waarop verzen van Vondel, geschilderd door Naghtegaal, In de regentessenkamer twee marmeren gedenksteenen (boven de schouw) ; schrijfbureau (±
1800); twee spiegels (XVIII d); tafeltje (XVIII B) van rozen'lout; vuurscherm (XVIII d) ; twee zilveren gedenkpenningen (1771 en ?, die van 1771 door P, v, Os en K, T, Konsee).
Eenige schilderijen: regentessenstuk (1771, door J, Buys) ;
portret van ds, J, Teissedre l'Ange (1843, door J. W, Pieneman); miniatuurportret *) van prof, J, H, van Swinden en
twee waterverfschilderingen (XIX a) drie regentessen aan
een theetafel en herinnering aan het 200-jarig bestaan,
In de regentenkamer: schouw met gesneden wangen en
marmeren fries, waarin opschrift betreffende de stichting
*) Sinds kort niet meer aanwezig.
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(1669) en twee wapens; schilderijen: regentenstuk (1637,
door Barth, van der He1st), dito (1662, door A, van den.
Tempel) , dito (1709, door Arn, Boonen) , twee regentenstukken (resp, 1641 en 1647, door van Someren), regentenstuk (1671, door A, Backer), vrouwenportret (± 1630, in
den trant van Th, de Keyser) en regentenstuk (1631, door
Thomas de Keyser) in de oorspronkelijke lijst; staande klok
(XVIII a, door Fromanteel en Clarke to Londen) en een.
vuurplaat (XVII),
In de ontvangkamer: spiegel, vier wandluchters (XVIII c),
boekenkast, tafel, speeltafel, twaalf stoelen en leunstoel,
alles (XVIII B) van mahoniehout; staande klok (door Gerrit Tervoren, Amsterdam); schilderijen: drie regentessen
met de moeder en een weesmeisje, als schoorsteenstuk
(1671, door W, Valliant); regentenstuk (1771, door J, Buys);
regentenstuk (1633, in den trant van Nic, Eliasz,) ; twee
ovale portretten (1750, door J. .Fournier) van J, J, Desmasures en zijn vrouw Judith Cossaer, twee portretten
(gem, Joh, Victor) van Jasper de le Becq en zijn vrouw
Agneta Berk, portret (door Carel de Moor) van Agneta
de le Becq, vrouw van Melchior de Ruyscher, en een
miniatuurportret (XVII d) van Antony de le Becq; portret
(-f-- 1830) van mevrouw van Vollenhoven-van der Mersch;
twee kastanje-vazen en acht kandelaars van gelakt tin
(XVIII d) en eenig Chineesch porselein (XVII), In de
mangelkamer (vroeger eetzaal) een schouw met steen (1726),
In den vleugel van 1726 acht door een wees geschilderde
paneelen (XVIII d) der betimmering,
8, Spui, Het R, K, MAAGDENHUIS werd ± 1570 gesticht
uit fondsen der families Spieghel en Foppens, in 1578 naar
het St. Margaretha-convent in de Nes en, toen dit door de
stad werd geconfiskeerd, naar het huffs van Jan Deyman op
den NI, Voorburgwal overgebracht, in 1629 verhuisd naar
een nieuw gebouw op het Spui, waar in 1783-1787 het tegen101
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woordige gebouw werd gesticht naar ontwerp van den stadsbouwmeester A, van der Hart Eenvoudig baksteenen gebouw, bestaande uit vier om een binnenplein opgetrokken
vleugels, waarvan een op de verdieping de kapel bevat, De
N-oorgevel heeft een middenrisaliet met fronton van bergsteen, waarin een relief door Antonie Ziesenis, Boven een
der gevels aan de binnenplaats een dakkapel met uurwerk,
waarbij: 1787, Op een steen in de open hal, gelegen onder
de kapel, het jaar der stichting: 1784, Inwendig: In de
regentenkamer: marmeren schoorsteen (XVIII d), waarboven
steen in houten omlijsting met wapens en: 1784; grauwtje
(in den trant van Jacob de Wit) in omlijsting; mahoniehouten balie (XVIII d) ; wapenlijst met namen van regenten
in Rococo-omlijsting en zes stoelen (XVIII d) ; regentenstuk (1788, door A, de Lelie) ; negen paneeltjes in een lijst,
zijnde geschilderde ontwerpen voor eenige van de prentjes,
door Bokius a Bolsward gesneden voor het boekje van pastoor L, Marius over het mirakel van Amsterdam; Kruisafneming (copie naar H. van der Goes) ; H. Familie (XVI,
Italiaansch) ; portret van Hendrickje Jansdr, Copiers op 82jarigen leeftijd (1648, door Nic, Moeyaert) ; twee grauwtjes
(1738 en 1745, door Jac. de Wit) en Blijde boodschap (1723,
door Jac, de Wit) ; twee teekeningen: gezicht in de kapel
(1792, door J, Bulthuis) en het oude gesticht aan het Spui
(XVIII), In de spreekkamer: schilderij (1569, paneel), voorstellend leden van het H, Sacramentsgilde, In de regentessenkamer: marmeren schoorsteen (XVIII d), waarboven
grauwtje; spiegel in lijst (XVIII d) met vier wapens; twaalf
stoelen (XVIII d) ; twee lijsten met wapens van regentessen
in lijst (XVIII c),
De kapel (verbouwd XIX d) heeft een koornis, Inwendig:
marmeren altaar met Korinthische zuilen; deuren met bekronende medallions in stuc; beelden door A, Ziesenis, In
de sacristies ivoren crucifix in lijst van ebbenhout en schildpad (XVII d) ; miniatuurportret (XVIII d) op koper, voor102
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stellend paus Pius VI, in het zesde jaar van zijn pontificaat
(1781), in lijst (XVIII d),
Zilverwerk; achtkante hostiedoos (1495) op vier leeuwen
als voeten; verguld zilveren monstrans (XVII b, vleugelstukken vernieuwd; merken: Amsterdam, TB vereenigd) ;
verguld zilveren monstrans (1780) ; miskelk, pateen, doopschelp en oliebusje (XVIII d) ; godslamp (1660, meesterteeken van Joh. Bogaert?) ; altaarschel (1717) ; zes altaarkandelaars (1775, merken; Amsterdam, Holland, Q en NDI,
toegeschreven aan Nic, de Jager van Haarlem) ; wandarm
(1793) ; wandarm (1807, toegeschreven aan P. H, Laruelle),
Elf geschilderde paneelen (XVIII d, door Mettenleiter),
Gorspronkelijk in de kapel opgehangen,
Mahoniehouten kast (XVIII d),
9, Lauriergracht-Elandstraat, Het R. K. JONGENSWEESHUIS was, na 1578, toen het Burgerweeshuis hervormd werd,
gevestigd op den N,Z, Voorburgwal, en is in 1701 in het
tegenwoordige gebouw overgebracht, Dit bestaat uit een
hoofdgebouw met twee lagere vleugels (XVIII a) en een
noordelijken vleugel (vernieuwd XIX)bij de Lauriergracht
en is gebouwd om een binnenplaats, Boven de deur aan de
zuidzijde een tijdspreuk: 1706, hierboven een dakkapel met
uurwerk en; 1769; aan de Elandstraat een poortje; 1747 en
twee ingezwenkte halsgevels, In den vloer der binnenplaats
is een windroos ingelegd, Inwendig; in de regentenkamer
(noordvleugel) een allegorische schildering (XVII d) met de
wapens der regenten B, Moens en E, Burgers; een schilderij
met de twee eerste regentessen B, C, Noorman en C. M,
Coraay (± 1700, gem. C, Brouwer) ; vrouweportret (1802,
gem, A, de Lelie) ; waterverfteekening: gezicht op de Lauriergracht (door G, Lamberts) ; cartelklok (XVIII d) ; notenhouten schrijfkastje (XVIII d),
In de moderne kapel gelegen in den noordvleugel, bevindt
zich een orgelfront (XVIII d), In de sacristies tabernakel van
ebbenhout en schildpad (± 1700), met koper gemonteerd
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en voorzien van vier beeldjes; koperen altaarschel (XVII),
met bijvoegsels (XVIII a) ; monstrans (XVIII) ; hostiedoos
(XVIII d, merken; Amsterdam, Holland, F M en Y) ; crucifix (XVIII) met medallion; H. Jozef; altaarschel (XVII B)i
wierookvat en -scheepje (XVIII),
10, Singel 451, Van het in 1613 in den tuin van het voormalig Clarissenklooster gestichte AALMOEZENIERSHUIS, dat
in 1665 naar de Prinsengracht werd overgebracht (zie d 8
en f 11), waarna hier de Latijnsche school werd bevestigd,
is na verbouwingen in 1897 en 1905 slechts over: een fragment van een bergsteenen portiek (XVII a, door Hendrik de
Keyser) met sluitsteen; masker, en als bekroning het door
twee leeuwen gehouden stadswapen, De poort werd in 1666
voorzien van Latijnsche spreuken, die later weder verwijderd zijn,
11, Prinsengracht 434, Het STADSBESTEDELINGENHUIS,
voortzetting sinds 1828 van het in 1613 aan het Singel gestichte (zie f 10 en 69 a) , in 1665 in een nieuw gebouw aan de
Prinsengracht (sinds 1825 Paleis van Justitie ,en tot 1863 ook
Stadsbibliotheek, zie d 8) overgebrachte AALMOEZENIERSWEESHUIS, en sinds 1865 naast dit laatste gebouw gevestigd,
in 1915 vernieuwd en uitgebreid, bevat in de directiekamer,
een schilderij (1751, door Tiebout Regters), voorstellende
de regenten van het Aalmoezeniersweeshuis; verder een uit
den atlas-Wurfbain afkomstige voorstudie in O. I, inkt van
dit regentenstuk door denzelfde; een schillderij (1820, door
J. Jelgerhuis Rz,), voorstellende het voorportaal van het
weeshuis; een eiken bolpoottafel (XVII),
In het Rijksmuseum bevinden zich de volgende, uit het
Aalmoezeniersweeshuis afkomstige, schilderijen; regentenstuk (1729, door Corn, Troost) ; studie voor een ander
regentenstuk (door denzelfde) ; inschrijving van kinderen;
uitdeeling van kleederen; bezoek van een bestuurder aan het
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weeshuis (alle drie afkomstig van het huffs aan het Singel,
en geschilderd door W, van den Valckert).
In het Stedelijk historisch museum; toelating van kinderen
en brooduitdeeling (beide XVII b, door W, van den Valckert) ;
twee gesneden lijsten (XVII d) om borden met de namen
en wapens van regenten en regentessen; een dito (XVIII a),
een (XVIII c),
12, Nieuwe Heerengracht 20, NED, HERV, DIACONIEBESTEDELINGENHUIS (in 1789 gesticht door Johanna Bontekoning, blijkens een steen met opschrift in den gevel) , Eenvoudige gevel met rechte kroonlijst,
13, Blaeustraatje, hoek van vm. Blaeu-erf en Hol, De DIACONIEBAKKERIJ der Ned. Herv, gemeente, ook „holbakkerij"
genoemd, is een eenvoudig gebouw (1674, door Daniel Stalpaert), ter plaatse der in 1672 afgebrande drukkerij van
Johan Blaeu, Eenvoudige gevel met kruiskozijnen, Inwendig:
baksteenen ovens (XVII B) , Hier worden ook eenige gouden,
zilveren en looden broodpenningen bewaard,
14, O.Z. Achterburgwal, Het voormalig OUDEMANNENsinds 1876 zetel der STEDELIJKE UNIVERSITEIT (zie
f 66), werd in 1601 (tevoren aan de Kalverstraat) in verband met de uitbreiding van het Burgerweeshuis overgeplaatst op terrein van het Augustinessen- of Oudenonnenklooster „Mariencamp" (het eerst vermeld in 1389, zie ook
d 30 en I 20), In 1754 aanmerkelijk verbouwd, deed het
XIX A als Proveniershuis dienst; in 1842 werd er de Academie van Beeldende Kunsten, in 1844 het museum-van der
Hoop in gevestigd, Het is een gebouw van vier om een binnenplein gelegen vleugels, waarvan de zuidelijke gelijkvloers een galerij tusschen twee grachten vormt, De gevels
(XVIII c) aan het binnenplein zijn van baksteen met bergsteenen middenrisalieten; in het driehoekig fronton aan den
noordelijken gevel het stadswapen en het jaartal 1754;
HUIS,
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smeedijzeren balustrade (XVIII c) ; in den zuidelijken gevel
een wijzerplaat,
Aan de 02, Achterburgwal een bergsteenen poort (1754)
met twee Ionische halve zuilen, twee siervazen en een fronton, waarin een relief; wapenschild waarop een bril, Aan
den Kloveniersburgwal een bergsteenen poort met Toscaansche zuilen en een hoofdgestel, bekroond door drie figuren,
op het voetstuk gemerkt: A, Ziesenis 1786,
Inwendig: In de ontvangkamer een schoorsteenstuk: Stedemaagd (door Jac, de Wit),
Zie verder I 66,
In het Stedelijk museum bevindt zich een uit de regentenzaal van het Oudemannenhuis afkomstig trijpbehangsel
(XVIII) ; in het raadhuis twee regentenstukken (1750, door
J. M, Quinkhard),
Het Rijksmuseum bewaart de volgende, uit dit huis afkomstige schilderijen: allegorische schildering (1685, door B.
Graat) ; vier regenten (1781, door J, A, Kaldenbach); vier
mansportretten (door Thomas de Keyser), waarvan een gedagteekend 1631; vier regenten (1640, door Nicolaas Cz,
Moeyaert) ; drie regenten (1618, door Corn, van der Voort,
alsmede een uit de voormalige bestuurskamer der Academie van B, K, afkomstige allegoric: de Wetenschap (1754,
door Jacob de Wit),
15, Waterlooplein 67. Het voormalig OUDEZIJDSHUISZITTENAALMOEZENIERSHUIS, in 1809, nadat de stichting met het
Nieuwezijdshuiszittenhuis was vereenigd, tot koninklijke
drukkerij, later een tijdlang tot Rijksarsenaal ingericht, is
een in 1654 naar ontwerp van Hendrik Jacobsz, Staats in
deli tuin van het toenmalig Leprozenhuis opgetrokken rechthoekig gebouw met een door een driehoekig fronton gedekte
middenrisaliet, waarvoor een bordes (XVIII a), Kruiskozijnen ten deele gewijzigd, In de frontons van den voor- en
van den achtergevel het wapen van Amsterdam (nieuw, en
oud: het koggeschip), Achter het gebouw een later toege106
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voegde galerij van vier armen am een binnenplein; deze
galerij van rondbogen op gemetselde pilasters, nu vlak
gedekt, had oorspronkelijk houten halve-tongewelven, De
pilasters droegen de wapens (meerendeels verdwenen) der
regenten en raden van 1656, Aan de zijde van de Nieuwe
Amstelstraat een portiek in Dorischen trant met driehoekig
fronton, waarin een cartouche met het stadswapen; versieringen tusschen de triglyphen van het hoof dgestel,
Inwendig: In het voorhuis een zoldering met (bijgewerkte)
beschildering (XVII c) ; wandnissen, waarin grisaille-paneelen
(beschadigd), festoenen en borstbeelden, In de voormalige
regentenkamer (thans door een schot in tweeên gedeeld)
een zoldering met geschilderde paneelen (XVII c, door C,
Holsteyn), schouw met marmeren zuilen en gesneden eiken
rnantelversiering (XVII c) ; in de schouw een kleinere
„Engelsche" schoorsteen (XVIII c); gesneden deuromlij sting
(XVII c), Aan de andere zijde van het voorhuis een kamer
,net stucplafond (XVIII c), waarboven zich een beschilderde
zoldering moet bevinden; marmeren schoorsteen en fonteintje
(XVIII c) , Gesneden hoofdbaluster (XVIII d) aan de trap.
Op de verdieping een schouw met gebeeldhouwde zandsteenen pilasters (XVII c).
Dit gebouw is thans verbonden met de belendende voormalige Stadsturfpakhuizen (zie d 24), Voor het huiszittenturfhuis zie f 19,
Uit het Oudezijdshuiszittenhuis afkomstig bevinden zich
de volgende schilderijen in het Rijksmuseum: zes regenten
en een bode (1675, door P, van Anraadt) ; zes regenten
(1705, door A, Boonen) ; vier regenten (1806, door A. de
Lelie) ; zes regenten , en een bode (1656, door Jurriaen
Ovens) ; de stater gevonden in den visch (door J. Jordaens) ;
stormachtige zee (1640, door S, de Vlieger) ; hertenjacht
(1620, paneel, door R, Savery) ; schepen in den storm
(XVII b, paneel), De drie laatste wellicht uit het Nieuwezij dshuiszittenhuis,
107

ARMENHUIZEN

Ook een in het Rijksmuseum aanwezige notenhouten groep
(XVII B), voorstellende de Moederliefde, is uit dit huis af-

komstig,
In het Stedelijk historisch museum de allegorische schilderijen: turfuitdeeling aan de armen (1657, door C, Holsteyn) ; uitdeeling van levensmiddelen (1657, door J. van
Bronchorst) ; dito (XVII c, door J, van Loo), Zie ook d 15b,
16, Uit het voormalig NIEUWEZIJDSHUISZITTENHUIS (1649,
ter plaatse van het vroegere provisiehuis dezer stichting)
aan de Prinsengracht, dat in 1762 inwendig geheel is vertimmerd, bevinden zich: in het Stedelijk historisch museum
drie gevelsteenen (+ 1640) met voorstellingen van vertrekken in het gesticht en van een brooduitdeeling, vermoedelijk
van de hand van Willem de Keyser; en in het Rijksmuseum
vier schilderijen: de gortenteller (copie naar Pieter Aertsz) ;
de regenten van 1650 (door A, Backer) ; de regenten van
1657 met den deurbewaarder (door F, Bol) ; de regenten
van 1779 (door A, de Lelie), Zie ook 1 15,
17, Heerengracht 182, Het R, K, GESTICHT VAN LIEFgevestigd in het huis „De Zonnewijzer", in
1772 gebouwd door den architect L, F, Druck voor den
koopman W. J, van Brienen. Het bestaat uit een voor- en
een achterhuis, tusschen Welke beide een cylindervormige
trapkoker, waardoor links en rechts een binnenplein ontstaat. Hardsteenen gevel met hoekpilasters en rechte kroonlijst, in welker fries: 1772, en waarboven een balustrade.
Omlijsting van voormalige middendeur (nu venster) ; bordes
met gesmeed hek, Eenvoudige versieringen onder de dorpels.
Boven het middenvenster is een zon uitgehouwen, Inwendig:
in de linker zijkamer een betimmering, deuren, een marmeren schoorsteenmantel met spiegelomlijsting, een stucplafond; in de rechterkamer twee marmeren schoorsteenmantels
talks uit den tijd van den bouw) , Achter de linkerkamer
het vroegere kantoor met ingebouwde mahoniehouten kasten
DADIGHEID is
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( .71-- 1800) , Betimmeringen en schoorsteenmantels van Bordigliamarmer in verschillende andere vertreldien, De trapkoker is gedekt door een koepel met stuccaissons en onderaan met marmer bekleed; ijzeren trapleuning (Empire), In
de groote achterzaal (thans kapel) betimmering en stucversieringen (1772) , In de kamer van den rector eenige
grauwtjes, In een benedenkamer twaalf stoelen en een
canapé (± 1800) van mahoniehout met verguld koperen
beslag; ontwerpteekeningen van het gebouw,
18, Keizersgracht 384, Het R, K, ARMENKANTOOR (gesticht 1630, aan den N,Z, Achterburgwal) is sinds 1773
gevestigd ter plaatse van den in 1772 afgebranden Stadsschouwburg (zie f 71), waarvan slechts eenig muurwerk
overbleef, Eenvoudige baksteenen Bevel, In den achtergevel
van het oude gebouw een portiek in Dorischen trant met een
tijdvers (1773) ; hiertegenover (in den achtergevel van het
gebouw, ter plaatse van den houten schouwburg) wederom
een tijdvers, Inwendig: In de gang een stee p met opschrift
(1772) betreffende de stichting, In het kantoor een grijsmarmeren schoorsteenmantel met bloemstuk (XVIII d, door
H, Emmevreet?) en met spiegelomlijsting (XVIII a) ; twee
ciken kantoorstoelen (XVIII), In de regentenkamer (voorheen gelagzaal) tegen den schoorsteen een grisailleschildering: medaillon (gem, J, de Wit 1754), voorstellende het
penningske der weduwe, en gehouden door een geknielden
engel, het geheel in een omlijsting (XVIII c) ; verzen uit
Marc, XII, 41-44; stucplafond met de geschilderde wapens
der regenten van 1773; boven de deuren kindergroepen:
Geloof, Hoop en Liefde, geschilderd door J, Buys en twee
gesneden wapenschildjes; buffetnis met gesneden mahoniehouten fonteintje (XVIII c) ; vergulde wandklok (XVIII d)
en twee wapenborden in omlijstingen (XVIII a ?), opgenomen in de betimmering; hierbij de namen en wapens der
regenten in 1775; twee damspiegels (XVIII d), Drie portretten (XVIII B), voorstellende Alida en Isaac Swigters
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(i. 1750) en de weduwe Loos-Swigters, afkomstig uit het
Swigtershofje (zie I 58),
19, 02, Voorburgwal 300, De BANK VAN LEENING is gevestigd in Brie vereenigde perceelen tusschen Nes en Voorburgwal, waarvan de gevels in 1775 gewijzigd zijn (ten deele
nieuwe vensters) : a. aan de noordzij de langs de Lombardsteeg het voormalig turfhuis (XVI b) der Oudezijdshuiszittenmeesters; b. in het midden een huffs van 1614; c. aan de
zuidzijde een breeder gebouw (grootendeels van 1669) op
het terrein van het voormalig Magdalenaklooster,
a. Puntgevels aan de voor- en achterzijde, beide sterk
gewijzigd, met bergsteenen hoekblokken, banden en kleine
kruiskozijnen met laat-gothische profileering, In den gevel
aan den Voorburgwal een (verlaagd) poortje met: 1550; in
dien aan de Nes een dichtgemetselde ingang in laat-gothische
cmlijsting, waarnaast een nis, De (verbouwde) gevel langs
de Lombardsteeg heeft een bergsteenen poort met gebogen
fronton, waarop twee horens van overvloed; onder het fronton een relief (vermoedelijk door Willem de Keyser), voorstellende beleeners voor een balie; hieronder twee versregels; boven het fronton een ovaal licht in gebeeldhouwde
omlijsting (± 1650) ; horens van overvloed en cartouchevormen, een zandlooper als bekroning, Aan de Nes een
gedenksteen: 1615,
b. Puntgevels met ontlastingsbogen over de kruiskozijnen
der eerste verdieping; de Nesgevel heeft hierboven een geprofileerde lijst,
c. Gevels met kroonlijst en middenrisaliet; houten kruiskozijnen, Aan den Voorburgwal een bergsteenen poort
(XVII a, in 1669 in dezen gevel opgenomen) in den trant
Nan H, de Keyser; cartoucheversiering, sarcofaagvormig
hoofdgestel; op den sluitsteen het stadswapen en boven de
kroonlijst, onder een gebogen fronton van blokwerk een
plaat met versregels; boven het fronton een tweedeelig
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kozijn, waarlangs festoenen en waarop wederom een (driehoekig) fronton,
Inwendig: In het voorhuis een ordonnantiebord (1615),
In de regentenkamer een eiken betimmering (ten deele
XVII B), haven de deur in een schelp een houten borstbeeld
(+ 1700) ; consoleklok (XVIII a), op de wijzerplaat; Mynuel
a Paris) met Boule-versiering, in de oorspronkelijke glazen
least; zeven leunstoelen (XVII d) met kussens, Over de zolders kappen met eiken binten, korbeelen en muurstijlen op
kraagsteenen (XVII), Hier is ook een oude luiklok geborgen,
gegoten te Zutfen in 1651 door F, en R Hemony,
In het Rijksmuseum, een beukenhouten kantoorstoel
(XVII b), volgens de overlevering door Vondel gebezigd,
toen hij aan de Bank werkzaam was,
20, 02, Achterburgwal, Van het ST, PIETERS- OF BINNENGASTHUIS, in 1578, na vereeniging van het Oude St, Pieters-

gasthuis aan de Nes en het Moedergodshospitaal aan de
Nieuwe zijde, ingericht in de kloosters ,der Oude (zie ook
d 30 , en I 14) en der Nieuwe-nonnen, nadien herhaaldelijk
(o, a, in 1588, XVII B en in 1754) uitgebreid en gewijzigd,
XIX d pen in 1913 gesloopt en door moderne gebouwen vervangen, staat nog een poort van bak- en bergsteen, waarop
te weerszijden van het stadswapen een zieke man en een
zieke vrouw (1736, door Jan van Logteren) , en het opschrift
„Gast-huys", In , de directiekamer zijn eenige onderdeelen
van het voormalige „regentencomptoir" overgebracht; betimmering (+ 1775) met beschilderd behangsel: vijf berglandschappen, en twee grauwtjes; koppen van Asklepios
en Hippokrates; in het vertrek ernaast een grijs-in-grijsschildering; H, Petrus (alles 1774, door J, Andriessen);
vergulde spiegellijst met gesneden wapens (XVIII d) ;
wandklok (XVIII A, door J, Michau); twee speeltafeltjes
(XVIII d), eiken kistje (XVIII) met gesneden beeltenis van
St, Pieter, In de gang vijf borden met wapens en namen
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van regenten sinds 1602 en drie gecalligrafeerde regentessenlijsten sinds 1605,
Een uit den met het Binnengasthuis verbonden „Bayert"
afkomstige gevelsteen (± 1600) wordt bewaard in den kelder van het Rijksmuseum,
21, Het PESTHUIS of BUITENGASTHUIS, tegenwoordig toevlucht voor onbehuisden, is een eenigszins vervallen baksteenen gebouw (1630, XVIII door brand geteisterd), van
vier om een binnenplaats opgetrokken vleugels met oude
eiken kappen onder roode pannendaken; tegen de hoeken
van den oostvleugel latere aanbouwsels, Segmentvormige
ontlastingsbogen boven de vensters der benedenverdieping.
Het gebouw was oorspronkelijk geheel door water omgeven,
terwijl ook dwars-onder een sloot liep, VOOr den zuidvleugel
een aanbouwsel (XVIII B), waarin twee marmeren schoorsteenmantels, waarvan een met betimmering (XVIII B) en
twee vergulde luchters. In de vestibule twee gesneden deurbekroningen (XVII B),
Op den zolder twee hijschraderen,
De krankzinnigenzaal in het Geschiedkundi,g medischT
pharmaceutisch museum (in het Stedelijk museum) is samengesteld uit onderdeelen, afkomstig uit dit gasthuis,
Het vroeger ten 0, van het Pesthuis — oorspronkelijk bij
het Dolhuis aan den Kloveniersburgwal — opgestelde beeld
der Razernij door Hendrik de Keyser (?, of uit de school
van A, Quellinus den Oude) is nu in het Rijksmuseum, In
de directiekamer van het nabij gelegen moderne Wilhelminagasthuis bevinden zich; een vergulde spiegelomlijsting
(XVIII A) met de wapens der regenten van het Buitengastbuis en jaartallen (1722-1732), afkomstig van een schoorsteen in dit gasthuis, alsmede een palissanderhouten kart
(XVII d),
Een plattegrond (XVIII) van het Pesthuis bevindt zich in
het archief der Maatschappij van Bouwkunst,
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22, Lazarussteeg. Van het voormalig LEPROZENHUIS, gesticht ± 1485 in het toenmalig ST, ANTONIEGASTHUIS (41400), daarna (1556) verbouwd, in 1609 en 1640 uitgebreid,
XVIII a hersteld, is thans slechts een poortje (XVII a) in
den trant van H, de Keyser over: blokwerk, boven den rondbogigen ingang twee nissen, waarin (beschadigde) beeldhouwwerken in hoog relief: melaatsche man en vrouw; gebogen
fronton met stadswapen (XVIII),
Een eiken betimmering en schoorsteen met marmeren zuilen en houten mantel met regentenwapens (alles XVII B),
uit het Leprozenhuis afkomstig, zijn naar het Rijksmuseum
overgebracht, Ook een plafond met allegorische schildering
(door G, de Lairesse) •
In het Rijksmuseum bevinden zich verder de volgende
schilderijen uit dit huffs; vier regenten met den binnenvader
(1624, door W. van den Valckert) ; drie regentessen met de
binnenmoeder (1624, door W. van den Valckert) ; vier regenten (1668, door F, Bol) ; drie regentessen (1668, door F. Bol);
vier regenten met den binnenvader en nog drie figuren (1674,
door J, Ochtervelt) ; regenten met den vader en een jongen
(1649, door F, Bol) ; drie regenten (XVIII, Hollandsche
school) ; vier regenten (1715, door Arn, Boonen) ; vier regenten met den binnenvader en den boekhouder (1773, door
J, L, Augustini),
In het raadhuis: een bord (XVII d) met de namen en
wapens van regentessen, alsmede drie schilderijen: twee
regenten (1747-'49, door I, M. Quinckhard en F, van der
Mijn) ; drie regenten met de binnenmoeder (door L. Moritz),
In het Gemeente-archief: twee gezichten op de binnenplaatsen (1735 naar teekeningen van A, van der Laan door
L, Chalon),
23, Van den voormaligen ST, JORISHOF, proveniershuis,
in 1529 ingericht in het klooster der Paulinianen, XVIIXVIII voor verschillende bestemmingen ingericht (zie ook
d 9 en e 17) zijn nog over: aan de Spinhuissteeg een ingang
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met omlijsting (XVIII b) ; aan de binnenplaats een dergelijke ingang (in het fries: 1747) . Inwendig: een stucplafond,
en een marmeren schoorsteen (XVIII c) ; een gesneden dubbele deur (XVIII d),
24, Plantagemiddenlaan, Het R, K. OUDEMANNEN- EN
VROUWENGASTHUIS bezit de volgende schilderijen: aanbidding der wijzen (XVI, Venetiaansche school, of copie daarnaar) ; beweening van Christus (XVII B, Vlaamsche school),
en een copie (XVII B) naar Rubens' Kruisafneming to Antwerpen.
25, 02, Achterburgwal, Van het voormalig SPINHUIS, in
1596 in het opgeheven St, Ursulaklooster (XVa) gevestigd,
herbouwd (na brand in 1643) in 1645, in 1703 tot Roomsch
maagdenhuis, in 1787 tot Militair logement, vervolgens tot
chemisch laboratorium en teekenacademie, in 1812 tot verbeterhuis, in 1833 tot hoofdcommissariaat van politie ingericht, welken dienst het na uitbreiding, aanbouw en restauratie (1911) nog vervult, zijn na herhaalde verbouwingen
nog over, een Bevel (1645) van bak- en bergsteen met een
kroonlijst en, over de middenpartij, een driehoekig fronton,
festoenen boven de vensters der benedenverdieping; en, aan
de Spinhuissteeg, een poort (XVII b) : gekoppelde Ionische
zuilen tusschen vleugelstukken met cartouchevormen dragen
een hoofdgestel; hierboven een in een rondboog gevat marmeren relief, en als bekroning een gebogen fronton, waarop
twee leeuwtjes die het met festoenen versierde stadswapen
flankeeren; het relief (1607, door Hendrick de Keyser), in
1911 herplaatst (het was naar het Werkhuis overgebracht,
zie f 28), stelt Brie vrouwen voor, van welke de middelste
met een roede tuchtigt, terwijl de andere spinnen en breien.
Hierbij twee versregels van Hooft,
In het Rijksmuseum bevinden zich de volgende uit dit huffs
afkomstige schilderijen: twee regentessen en twee huismoe114
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ders (1638, door D. Dz. Santvoort) , vroeger in het Werkhuis
bewaard; zes regenten (1669, door K. Du Jardin),
26, Heiligenweg, Van het voormalig RASPHUIS, naar de
denkbeelden van L. Jz, Spieghel, D, V, Coornhert en dr,
Sebast, Egbertsz, in 1595 ingericht als tuchtschool, in 1599
ook als werkhuis tot het raspen van Brazielhout en bet weven
van bombazijn, in een gedeelte van het Clarissenklooster
(zie 1 10) en weldra (1603) uitgebreid met een vleugel als verbeterhuis voor jongelieden, is slechts over de bergsteenen voorpoort (1603 ?) : Dorische halvezuilen tusschen
klauwstukken (pooten en voluten), waarboven consoles, die
een met triglyphen en festoenen versierd hoofdgestel dragen,
in welks fries een relief (1603 ?, door H, de Keyser), voorstellende . een met rasphout beladen, door wilde dieren getrokken wagen, waarop een zweep zwaaiende man; Latijnsche spreuk uit Seneca; bekroning (4- 1700, ter vervanging
van een XVII a) : de Stedemaagd bedwingt twee geketende
misdadigers; hieronder: „Castigatio",
In het Rijksmuseum berusten eenige bouwfragmenten, afkomstig van dit huis: gebeeldhouwd ovaal medallion: trijpen garenwerker, in een omlijsting van boeien en dierenkoppen (bekroning van een binnenpoort XVII a), twee leeuwen met bollen (als voren) , drie cartouches (+ 1600) , drip
laat-gothische sleutelstukken en vijf eiken korbeelen,
Het Rijksmuseum bewaart ook twee schilderijen uit het
Rasphuis: vijf regenten met een bode (XVII a, tot voor kort
in het raadhuis opgehangen) ; vier regenten met een bode
(door C. van der Voort) ; en het Stedelijk historisch museum
een gesneden lijst (XVII B),
27, Het WILLIGEN-RASPHUIS (in 1650 gevestigd in het
pakhuis ,,De Pool" der W, I, Cie,, aan het Rapenburg) , zie
d 14, 1 28 en 70,
28, Roetersstraat, Het STADSWERKHUIS, in 1779 gesticht
als „Spin- en Nieuwe werkhuis" of „Willigen-rasphuis" ter
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vervanging van een dergelijke stichting (1650) aan de IJgracht (zie I 27), is 1779-1782 gebouwd naar het ontwerp
van den directeur van Stadswerken Abr, van der Hart, in
1856 hersteld na zwaren brand, Het bestaat uit vier vleugels,
die een rechthoekige ruimte omsluiten, welker midden wordt
ingenomen door een gebouw, dat door galerijen met het
midden dier vleugels is verbonden, zoodat vier rechthoekige
binnenpleinen ontstaan, Het heeft een Breeden, door bergsteenen kantblokken ingelijsten baksteenen voorgevel met
middenrisaliet van zeven assen, waarvan de drie middelste
wederom vooruit springen en bekroond worden door een
fronton (kroonlijst vernieuwd) met zandsteenen relief (door
A, Ziesenis) : de Stedemaagd te midden van figuren: de
Werkzaamheid eenerzijds, de Luiheid anderzijds, In de middenas de rondbogige ingang in een geblokte omlijsting, evenals de beide vensters te weerszijden, De overige vensters
hebben rechthoekige omlijstingne, die in de middenpartij
bekroond met frontons,
In den noordelijken muur een poort, waarboven een zandsteenen leeuw met het wapen van Amsterdam (in het boogveld van deze poort was tot 1911 het relief van de spinhuispoort door H, de Keyser opgesteld, dat zich nu weer op de
oorspronkelijke plaats bevindt, zie I 25),
Om de binnenpleinen oorspronkelijk open, nu gesloten,
booggalerij en,
Inwendig (alles uit den tijd van den bouw, voor zoover
niet anders wordt opgegeven) : voorhuis met eiken trap; op
bet trapbordes boven een deur een marmeren stee p ; 17791782, De steenen vloeren zijn in 1918 door houtgranieten
vervangen,
Op de verdieping de „groote verhoorzaal" met betimmering van Ionische pilasters, medallions met gesneden attributen en trophaeen in een nis boven den schoorsteen en aan
den tegenoverstaanden wand; boven den ingang het stadswapen; marmeren schoorsteenmantel, Eiken balie, waar116
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boven een Alziend oog en het zwaard der Gerechtigheid,
Eiken bolpoottafel (XVII A), een tafel, zeven stoelen en
een linnenkast van mahoeniehout, een leunstoel van iepenhout, Luiklok (afkomstig uit de oude Beurs), in 1771 gegoten door Pieter Seest to Amsterdam,
In de voormalige regentenkamer: eenvoudige betimmering,
een kast (XVII b) van eiken- en notenhout, ingelegd met
ebbenhout, een eiken latafel en een speeltafeltje (XVIII b),
in de voormalige regentessenkamer: eenvoudige betimmering, boven den marmeren schoorsteenmantel een in hout
gesneden vrouwefiguur in een krans; verguld bronzen consoleklok (XVIII c, op de plaat: Henry Deval a Paris);
Twee speeltafeltj es en twee gueridons; twaalf leunstoelen
(XVIII b) ; een commode; naamlijst van regenten van het
Spinhuis sinds 1596 en van het Werkhuis sinds 1654; drie
regentenstukken, waarvan een: twee regenten en twee
regentessen met een bode (1650, door B, van der Helst) ;
een: vier regenten met een bode (1725, door A, Boonen),
en een (1741, door J, M, Quinkhard) ; portret (XVII B)
van een oude vrouw met bril,
Op de galerij bij de trap drie dergelijke schilderijen: vier
regentessen en een huismoeder (1728, door Ph. van Dijk);
zes regenten en een huisvader (1750, door J, M. Quinkhard),
Op de bovenste verdieping is in 1848 een kerkzaal ingericht.
In het Rijksmuseum worden eenige zilveren mantelhaken
(XVII) bewaard, met het stadswapen en het opschrift: „spinen werkhuys"; en verder de volgende uit het Werkhuis
a fkomstige schilderijen: zes regenten met een bode van het
0,Z.huiszittenhuis (1656, door Jurr, Ovens) ; vijf regenten
en twee regentessen (1684, door J. de Baen) ; de dakloozen
herbergen (1647, door J, Cz, Droochsloot) ; gezicht op Dordrecht (door W, Knijff) ; allegorie op de Deugd (1670, door
G. de Lairesse) ; zeestuk (1640, toegeschreven aan S. de
Vlieger) ; het IJ voor Amsterdam (door H. Cz, Vroom),
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Hofjes en vrij-woningen *),
29, Egelantiersgracht 105-141, Het* ST, ANDRIESHOFJE,
het oudste der Amsterdamsche hofjes, dat in 1617 gesticht
werd, bevat op de verdieping van de linksche der vier om
een pleintje gebouwde woningreeksen, de kapel, in welker
buitenmuur een steen (XVII a) is gemetseld met relief: de
Zaligmaker en het opschrift: ,,Vrede sy met u". In de kapel
een schilderij: Kruisiging (± 1600) in de oorspronkelijke
lijst; tabernakel (XVIII A); twee zilveren ampullen (XVIII a).
in de regentenkamer twee albasten beeldjes (XVIII a): H.
Andreas en H, Thomas; een schilderij (XVIII a) : Christus
aan het kruis; een teekening: gezicht op het hofje (1728,
door A, Schoemaker) ; een vesperstoel (XVII B).
30, Egelantiersstraat 36-50, Het ANSLO ' S HOFJE, gesticht
in 1626, vernieuwd in 1900, heeft een gevelsteen (XVIII b)
met wapen en opschrift,
Een aan deze stichting toebehoorende copie (XVIII) naar
Rembrandt's portret (1641) van Corn, Anslo en zijn vrouw
bevindt zich bij den regent F, D. Bijleveld to Hilversum,
31, Anjeliersstraat 104-112, VAN BEECK ' S HOFJE, gesticht
in 1735, Eenvoudige huisjes,
32, Achter Palmgracht 20-26, Het BOSSCHE HOFJE, gesticht in 1645, heeft een trapgevel met rondboogpoortje,
waarboven een wapen en: 1648,
Keizersgracht 28-44, Het BRANTS-RUS HOFJE,
gesticht in 1732 door den resident van Rusland Cristoffel
Brants en gebouwd naar ontwerp van D, Marot Jr,, bestaat
uit een voor- en een achtervleugel, door twee woningreeksen
verbonden, die aldus een binnenplein omsluiten, Aan de
noordzijde de baksteenen voorgevel met middenrisaliet en
hardsteenen plint; de middentravee versierd en dragende
(boven de kroonlijst) een relief: Barmhartigheid, waaronder
33, Nieuwe

1 In alfabetische volgorde,
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het wapen des stichters; stoep met bordes en gesmeed hek;
boven de deur een vers en: 1734, De correspondeerende
(zuid)gevel van het achtergebouw heeft in de bergsteenen
middentravee een wijzerplaat. De naar het binnenplein gewende gevels der hoofdgebouwen hebben overeenkomstige
versieringen (1733) , die van het voorgebouw bovendien drie
wapens in de deuromlijsting en, tusschen twee doorgaande
Ionische pilasters, een versierd dakvenster met wijzerplaat
en klok, Tegen elk der woningreeksen een hardsteenen pomp
(XVIII b) en twee kleine uitbouwsels (XIX d) , In de regentenkamer: betimmering en zoldering (XVIII b); steen (1732);
marmeren schoorsteen met gesneden spiegellijst (XVIII b)
en schoorsteenstuk: .portret eener jonge vrouw met negerknechtje (door A. Boonen) ; een ander vrouweportret (door
denzelfde) in de betimmering tegenover den schoorsteen;
twee regentennaamlijsten met het wapen-Brants; een pend.ule (XVIII d) ; een tafel en leunstoel en tien stoelen
(XVIII d) van mahoniehout; een stel messen met zilveren
revolverheften (merlien: Amsterdam, Holland, E = 1764 en
HK aan elkander) ; schilderijen: een ovaal borstbeeld van
Chr, Brants (door A, Boonen) ; een kniestuk hiernaar (gem,
M. Wulfraat) ; twee portretten van .de ouders des stichters
(XVII B) ; twee ovale portretten, wellicht van zijn zusters
teen ervan gem, M, Wulfraat (1692) ; een ruiterportret van
Peter den Groote (in den trant van Joh. v. Huchtenburg) ;
voorstelling van de buiten- en binnenplaatsgevels op zes
verspringende strooken (± 1735, waterverf, door Christ.
Sprengel) , In de keuken een marmeren fornuis (XVIII b) , In
het voorhuis twee portretten (XIX a, pastel),
In den tuin een marmeren groep (XVIII b, beschadigd)
kinderen met zwaan; en een tuinhuisje (XVIII b), waarin
een leunstoel en tien stoelen (XVIII d),
34. Keizersgracht 615-631, BRENTANO 'S STEUN DES
OUDERDOMS, gesticht in 1821 aan de Heerengracht, doch
in 1920 verplaatst (zie g 1138) bezit een verzilverde koperen
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godslamp (XVIII a) en een schilderij (door A, (le Lelie),
voorstellend den stichter Brentano met andere kunstliefhebbers to midden zijner verzameling,
35, Prinsengracht 98-133, Van Brienenstichting, zie I 56
(De Star).
36, Eerste Weteringdwarsstraat 83, DEDEL-HODSHON(1842), Drie vleugels, waarvan de middelste gedekt
.met een fronton; aan de straatzijde een muur met poort,
bekroond met het alliantiewapen van de stichters, Eenvoudige pomp,
HOFJE

37. Prinsengracht bij de Vijzelstraat, Het DEUTZENHOFJE,
in 1695 gesticht door Agneta Deutz, heeft een baksteenen
gevel en om den ingang een bergsteenen omlijsting met twee,
attributen dragende, marmeren putti, waartusschen een marmeren plaat met opschrift en: 1695; hierboven festoenen en,
de wapens der stichteres en haar echtgenooten Gerrit Meerman en Zacharias Beresteyn, De huisjes zijn gebouwd om
een binnenplaats, aan de noordzijde waarvan een Dorische
open hal met wijzerplaat in de attiek, geflankeerd door twee
gebeeldhouwde paneelen; hierboven een koepeltje, Op de
binnenplaats een hardsteenen pomp, Inwendig: In de regentenkamer: eiken schoorsteen (gemarmerd) met schoorsteenstuk: portret van de stichtster met papegaai (door J, Weenix) ; mahoniehouten tafel, acht stoelen en twee leunstoelen
met bekleeding, elf stoelen met trijpbekleeding der zittingen,
tien stoelen met trijpbekleeding (alles XVII d) ; tafelkleed
(XVII B) ; koperen kaarsenkroon (XVII d) met drie schildjes; wortelnoten schrijftafel (XVII d) ; Zeeuwsche wortelnoten kast (XVIII a) ; cylinderbureau (XVIII d) ; spiegel met
gesneden en vergulde lijst (XVIII c),
In het kabinet naast de regentenkamer: tafel en twee
stoelen met trijpbekleeding (XVII d) ; twee Borden met
namen en wapens der regenten tot 1877; kast (XVII d),
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In het portaal: plattegronden van de Nieuwezijdskapel en
van de Westerkerk, in lijsten (XVIII c) ; geschilderd wapenbord (1677) van de stichteres en haar tweeden man Zacharias Beresteyn. De stichting bezit verder:
Glaswerk (XVII d), waaronder drie geslepen bokalen met
voorstelling van zeegoden; twee met voorstelling van saters
en nymfen; een geetsten roemer; zeven en dertig kleine
gladde roemers,
Zilverwerk: gedreven en gegraveerde specerijdoos (XVII a)
met de wapens-Meerman en -Deutz en waarin twee lepels
(XVII) ; schotel en kan (XVII c, merken: 's-Gravenhage, T
en kraan- of ,struisvogel) met het wapen-Meerman; drie
gedreven kandelaars (XVII b, merken: Delft, T en druiventros) met hetzelfde wapen; een dito kandelaar (1652, merken: Amsterdam, X en I G); snuiterbakje (1684, zie Voet *)
nr, 116) met twee snuiters; zilveren drinkschaaltje (1691?
ziet Voet *) nr, 121), waarop een zwaan; gedreven spiegellijst
(1679, met meesterteeken van Hercules Tjeerts van Franeker, zie Voet *) nr, 81) ; vier en twintig paar lepels en vorken
(1717, meesterteeken van 'Corn, Hilberts? zie Voet *) nr.
154) ; dubbele plaquette (1692) ter gedachtenis van Agneta
Deutz; kistje (XVII a, merken: L en passer tusschen I G)
met gegraveerd ornament en de wapens-Meerman en -van
Kinschot,
Leeren kokertje (XVII B) met ingesneden ornament.
Goudwegersschaaltje in een kistje (gem, Guilliam de Neve,
Amsterdam 1647),
Verzameling Chineesch en Japansch porcelein (XVII B
en XVIII), waaronder een met goud beslagen theepot en
een met zilver beslagen koffiekan,
Ingelegd verkeerbord (XVII d),
Tinnen tabaksdoos met gepolychromeerd medaillon
(XVIII ?) .
*) E. Voet jr. Merken van Amsterdamsche goud- en zilversmeden,
's Gravenhage 1912,
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Schilderijen: Charitas (XVI d) ; aanbidding der Wijzen
(door R Aertsz,) ; allegorische groep met Jacob en Esau.
(richting Fr, Floris) ; kop van biddend man (XVII A) ; stadsgezicht (1775, door Zeuner) ; portretten van een lid der
familie Rinck (XVI d) ; van Maria Calkoen (1627) ; Paulus
Godin en zijn vrouw Cath, Hattingh (beide 1649, toegeschreven aan W. Vaillant) ; Jacob Bors Jz, (f 1640) en zijn vrouw
Stijntje Burgerts (1596, door Aert Pietersz.) ; Dan. Godin
(-1-- 1645) ; nog een van .denzelf de; van een 60-jarig man
(XVII d) ; van een man en vrouw (1620, door Miereveld) ;
van een staand man (1630, door Miereveld) en van zijn
vrouw (1612) ; van een man en vrouw (1647) ; van Frans Dz,
Meerman en zijn vrouw Maria Gijsb, Briell (1629, door
Miereveld) ; van Gerrit Meerman, den eersten man der stichteres (richting J, Weenix) ; van de stichteres Agneta Deutz
(XVII c, paneel) ; van een man leunend op ,een stoel; van
G. Hattingh (door J. van Ravesteyn) ; van Sara Dragon
(1642, door denzelf de, tweemaal) ; van een staand man
(1610, door J. Tengnagel?) en zijn vrouw; van een man en
vrouw (1591) ; van twee oude dames (XVII B) ; van een
staand heer (copie naar XVI d) ; van Catharina Heyman,
vrouw van G, Hattingh; van Dan, Godin en van een officier,
38, Nieuwe Kerkstraat 16, FERNANDES NUNES-HUIS
(1786), Ingezwenkte halsgevel met krullen, en kuif,
39, Valeriusstraat 198, Het FONTAINEHOFJE, tot 1912
aan de Keizersgracht 65, heeft een gevelsteen (1754) met
alliantiewapen en een pomp (XVIII c) , overgebracht uit het
oude gebouw, evenals de portretten van de stichters en hun
dochter,
40, Rokin naast nr, 139. Van den GASTHUISHOF is nog
een bergsteenen rondboogpoortje (XVII d), met opschrift en
moderne bekroning,
41, Prinsengracht 137-149. Het hofje, GELOOF, HOOP EN
I IEFDE, gesticht in 1800, in de nabijheid der pakhuizen van
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die namen (zie onder Particuliere gebouwen) is een reeks
van zeer vervallen woningen,
42, Eerste Weteringdwarsstraat 11-43, Het GRILL ' S HOFJE,
gesticht in 1721 door Antonie en Anna Johanna Grill, bestaat uit twee rijen huizen, waartusschen een straatje, De
voorste rij huizen heeft negen ingezwenkte halsgevels Lodewijk XIV. In het straatje een staande klok in houten kast
(XVIII a) , In de regentenkamer een marmeren schoorsteen,
waarboven een betimmering met beschilderd doek: alliantiewapen en opschrift met de sterfjaren (1727 en 1725) der
stichters; beschilderde klaptafel (XVIII A) ; acht iepenhouten stoelen (XVIII d) ; spiegel (XVIII a) van geslepen glas
in vergulde en glazen lijst; verlakte blaasbalg (XVIII A) ;
twee geborduurde vuurschermpjes (XVIII B), Portret van
den stichter (1727, door J, M, Quinkhard), voor wien een
zilveren Atlasbeeldje staat, waarvan het origineel in het
Rijksmuseum aanwezig is; ovaal mansportret (XVII d), beide
in gesneden en vergulde lijst (XVIII a) ; een mans- en een
vrouweportret (XVIII d, door J, Palthe) , Gesneden ivoren
portret (1696, gemerkt C,) van Antonie Grill, Verder nog
eenig glaswerk (negentien glazen en zeven roemers) ; een
koffieservies van Chineesch porselein met het wapen-Grill;
cirie bladen van Japansch lak; twee kwispedoors van Delftsch
aardewerk,
43, Karthuizerstraat 21-127, Het HUISZITTENWEDUWENHOF is in 1650 op het terrein van het voormalig Karthuizenklooster gebouwd naar ontwerp van Dan, Stalpaert, Vier om
een ruim binnenplein opgetrokken baksteenen vleugels, De
gevels van den voor- en den achtervleugel dragen elk een
driehoekig fronton, dat aan den voorgevel versierd met een
schepel en zes wapenschilden, de andere met de wapens
van Amsterdam oud en nieuw, Boven den hoofdingang in
bet fronton: 1650. Op het plein twee gemetselde pompen
met koperen spuiers: dolfijnen, In de voormalige regenten123
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kamer een schouw (XVII) met Ionische zuilen en consoles
(verborgen achter een latere betimmering) , In de portierswoning een bedstede, bekleed met Delftsche tegels, Zie ook
d 15 b,
44, Keizersgracht 334-346, Het KLAES REYNIERSZHOFJE,
gesticht in 1618, vernieuwd in 1913, heeft boven de poort
een wapen met: C R 1618 en de spreuk: „Liefde is tfondement'',
45, Nieuwe Heerengracht 6-18, Het CORVERSHOF, gesticht
in 1723 krachtens uitersten wit van Mr. Jan Corver en zijn
echtgenoote Sara Maria Trip, bestaat uit vier om een binnenplein opgetrokken vleugels en heeft een, gevel met gemetselde
hoekpilasters en met kroonlijst, een in bergsteenen Ionische
pilasters gevatte middenpartij, bekroond door een groot gebogen fronton, waarin een frontispiece met allegorische
voorstelling, Middentravee: zandsteenen pilasters en voluten
to weerszijden van de deur en het venster erboven, bekroning: alliantiewapen-Corver-Trip onder een kroon; in de
borstwering van het venster een opschrift, Naast de deur
zijlichten met smeedwerk. Bordes met dubbele trap, Tegen
den achtergevel eveneens een hordes, Aan het binnenplein
heeft elke vleugel een ingang, waarboven resp, het alliantiewapen (achtervleugel), opschrift (1723), opschrift (1873),
1723 (voorvleugel), Twee hardsteenen voetstukken (XVIII c)
van lantaarns en twee pompen, In de vestibule een gesneden
en ten deele vergulde lijst (XVIII a), In de bestuurskamer:
schoorsteen met een spiegel in een lijst, waarin dezelfde
voorstelling als op het frontispiece; hierboven en hiernaast
de wapens der eerste regenten; embleem ter herinnering aan
de eerstesteenlegging; drie gesneden, ten deele vergulde
lijsten (XVIII a) ; twee lijsten (XVIII d) om allegorische
voorstellingen (1757, door L. F, du Bourg, en 1779, door
J. van Dregt) ; twee gesneden lijsten (XVIII a besteld bij
Ph. van Sevenson) om afbeeldingen van het gebouw (door
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Jan Smits) ; gesneden bank (XVIII a) met het alliantiewapen:
eiken latafel (XVIII c) ; staande klok (XVIII A, door Pieter
Swaen to Amsterdam) ; achttien iepenstoelen (XVIII A) met
alliantiewapen op den rug gesneden; een notenhouten leunstoel en acht dito stoelen (XVII d) ; geschilderde portretten
van den stichter en zijn echtgenoote (beide door J, M. Quinkhard) ; van burgemeester Gerrit Corver 1756) en zijn
echtgenoote Margaretha Munter (1744, gem. J, M. Quinkhard naar een ouder portret) ; van een knaap (gem, G,
Schalcken) ; twee kleinere ovale portretten van een echtpaar (+ 1700) ; twee miniatuurportretten (in den trant van
G. Schalcken) op koper in vergulde gesneden lijstjes (±
1700) met alliantiewapen; twee allegorische voorstellingen
(in waterverf, 1823, gem, J, Minne en G, Lamberts),
46, Lindengracht 98-124, Het LINDENHOFJE, gesticht in
1801, Eenvoudige huisj es,
47. Nieuwe Looierstraat 22-28, Het LOOYERSHOFJE, gesticht in 1829, waarbij eenige huizen (XVII B) werden aangekocht, heeft drie gevelsteenen, waarop de jaartallen 1669
en 1829, Steen met wapenschild (zon) en „In de niwe loeyerey", Poortje met jaartal 1829,
48,

Vinkenstraat 105-113, Het MOENS- OF OTTERSHOFJE,

gesticht in 1636 bij testament van Hillebrand den Otter,
XVIII c vernieuwd en uitgebreid en wederom in 1887 blijkens opschriften, heeft boven den ingang het wapen van den
stichter en den naam der stichting, Een der gevels aan de
binnenplaats is bekroond met een houten relief in omlijsting
(XVIII c) en met opschrift betreffende de vernieuwing (1766).
49, Prinsengracht 385-393, Het NIEUWE SUYKERHOFJE,
gesticht in 1755 door Gerrit ten Sanden en eene de Groot,
heeft in den zijwand der rechthoekige kapel een stee p betreffende de stichting. In de kapel een altaar met Korinthische
ordonnantie en met een schilderij : hemelvaart van Maria
(XVII B, school van Rubens, links en rechts afgesneden) ;
125

HOFJES

boven en te weerszijden van het altaar een stucversiering
(XVIII c) met medallions: Maria en Jozef ; dergelijke versiering van het orgelfront, Bronzen altaarschel (XVI) met
Christusbeeldje en opschrift, Zes vergulde houten kandelaars
(XVIII c), Schilderijen: H, Hieronymus (XVII d). In de
sacristie, Verrijzenis (XVI a, paneel),
50, Lijnbaansgracht 289, Hofje DE NOTENBOOMENUITin 1778,

KIJK, gesticht

51, Nieuwe Keizersgracht 94, Het OCCO ' S HOFJE OF R, K.
gesticht in 1774 uit de
nalatenschap van Cornelia Elisabeth Occo, uitgebreid XIX,
bestaat uit drie om een pleintje gebouwde vleugels, De voorgevel (XVIII d) is van baksteen met bergsteenen pilasters
aan de hoeken en te weerszijden van de middentravee, welke
bekroond is met een driehoekig fronton, waarin het wapen
van den stichter, Bergsteenen portiek; smeedijzeren bordesleuningen (XVIII c). Boven den achtergevel een koepeltorentje met een klok (1774) , In de kapel: achter het
altaar een Korinthische pilasterordonnantie met festoenen
(XVII d ?) ; mahoniehouten tabernakel (XVIII c) met in
zilver gedreven deur, waarop een relief: brandende hostie;
altaarschilderij: Christus aan het kruis (+ 1700, Vlaamsche
school) ; zilveren corpus (XVIII) van een kruisbeeld, In de
sacristie: twee houten altaarluchters (XVIII) ; zes koperen
armluchters en twee dito kandelaars (XVII d) ; twee leunstoelen (XVIII B) , In de regentenkamer: een marmeren
schoorsteenmantel, een spiegel in omlijsting, zes ingelegde
notenhouten stoelen met trijp bekleed, een ladetafel, een
theestoof, een theeblad van Japansch lak, een theeservies
van Japansch porselein, op perkament geschilderd wapenOcco (XVII a); penteekening: kwartierstaat-Occo (1778, door
mr, Fr, Hovius) ; wapen der stichteres (1692-1758) in waterverf ; alliantiewapen van Jan Occo en Maria Boelens
(XVII a),
GESTICHT VAN BARMHARTIGHEID,
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De stichting bezit verder de volgende schilderijen: in de
regentenkamer: een (1772, gem, J. Punt) met kinderfiguren
en opschrift betreffende het afbranden van den schouwburg
in 1772; portretten: burgemeester Dirck Jan Hendricksz, (?)
en zijn vrouw Thecla (f 1569, beide door Dirck Barentsz, ?) ;
Adolf Occo (7) en zijn vrouw, eene Boelens (beide 1589,
door Aert Pietersz.) ; Pompeius Dircksz. Occo (1580) en
zijn vrouw Eva Pietersdr, Ruys (1582, door Corn, Ketel) ;
portret van een ,geestelijke (1578) ; kinderportret (1613, door
of in den trant van P, Moreelse) ; portret van een regent
(ged, 1613) ; Adriaan van Ginderdeuren (1647, door Jac,
Backer) ; op koper geschilderd portretje (XVII d) van Cornelia Occo-Dommer in gesneden lijstje (XVII d) ; portretgroep (1793, gem, N, Delin to Antwerpen), voorstellende
Francoise A, Gilles, dre. A, Roest van Alkemade, met twee
zoons; vier ovale kinderportretten (XVIII B, alle gem, N,
Delin) ; ovate portretten van een echtpaar (waarvan een
gem, Wicherlink 1706; de vrouw tweemaal) ; ovaal portret
van Maria Agnes Barbou (XVIII b) , In een zijkamer een
mansportret, wellicht van Herman Halo (+ 1550, paneel,
door Dirck Jacobsz, ?) een vrouweportret, wellicht van Anna
Occo (als voren) ; een mansportret (± 1700) ; portretten van
Maria Agnes Barbou (j' 1738) ; van een Franciscaan (gem,
Herin- Gilles (1774) ; mansportret (gem, H, Serin 1739, zeer
verwaarloosd) ; portret van een knielenden paus (XVIII),
52. Palmgracht 29-38, Het RAEPENHOFJE, gesticht in 1648,
door den stadsthesaurier P, A, Raep, bestaat uit een reeks
huisjes en de regentenkamer, In den gevel (ten deele XVII b)
een poort met sluitsteen, waarop P, A. boven een raap,
Hierboven een wapensteen: 1648, De regentenkamer is nieuw
betimmerd,
53, Tuinstraat 110-134, Het REGENBOOGSLIEFDEHOFJE
is gesticht in 1806. Een geelzijden corporaalbeurs (± 1700),
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uit cleze stichting afkomstig, is in het Bisschoppelijk museum
to Haarlem,
54, Rozengracht 116-126, Het RIJPENHOFJE, gesticht in
1748, in 1913 geheel vernieuwd, bezit de, aan het Rijksmuseum in bruikleen gegeven, portretten van Dirck Baltus,
de zuster van dezen (beide XVI d) ; Jan van Laer; Gerard
Rijp (XVII B) ; Jonas Jacob Leeuwen Dircksz (1636, door
G. Flinck) ; Gozen Centen (door denzelfde) ; een vrouw uit
het geslacht Centen (door W. Key) ; Job Siewertsz (1713,
door Chr, Lubienietzki) ; Gozewijn Centen met zijn vrouw
en twee zijner zonen (1721, door denzelfde),
55, Rozengracht 149-185, Het ROZENHOFJE, gesticht in
1744, is in 1890 grootendeels vernieuwd,
56, Prinsengracht 89-133, Het HOFJE „DE STAR " VAN
opgericht in 1804, heeft langs de gracht
een muur, waarin een bergsteenen portiek met het wapenvan Brienen, Dakkapel met wijzerplaat : 1804, Koepelterent j e,
BRIENENSTICHTING,

57. Lindengracht 149-163, Het SUYKERHOFJE, gesticht
in 1670 door P. J, Suyckerhof, heeft boven de ingangspoort
een fragment van een steen met opschrift betreffende de
stichting. In de regentenkamer een schouw met schilderstuk:
ontmoeting van Jacob en Esau (XVII c, gem, J, Micker) ; geteekende plattegrond (1773) van het hofje,
58, Amstel 86-98, Het SWIGTERSHOFJE OF ST, JANS
OUDEVROUWENHOFJE, gesticht in 1744 door den boekhan-

delaar Is, Swigters, bestaat uit een reeks woningen aan de
eene, de kleine kapel aan de andere zijde, Bergsteenen
poort (4- 1750), in welker gebeeldhouwde bekroning (op de
achterzijde gemerkt: S. I. W. — Pr, Pantel 1756) twee
menschenarmen (gevend en ontvangend) zijn uitgehouwen,
waaronder twee horens van overvloed; psalm XL, vs L
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In de kapel: stucversieringen (XVIII b) boven het altaar
en tegen de zoldering; langs drie zijden een galerij, Tabernakel (XVIII b), bekleed met ebbenhout en schildpad; hierop
een notenhouten kruisbeeld, Altaarstuk (± 1750, sterk gerestaureerd) , Vier houten kandelaars (XVIII b), Ivoren corpus (XVII d) van een kruisbeeld,
Drie uit dit hofje afkomstige portretten in 1921 gerestaureerd, bevinden zich thans in het R, K, armenkantoor (zie
1 18),
59, Anj eliersstraat 93-95, Het TROMPETTERSHOFJE, gesticht in 1621, nadien verbouwd, heeft een tuitgevel met kuif
(XVIII c),
60, Elandstraat 106-136, Het HOFJE VENETIAE, gesticht
omstreeks 1650 door Jacob Stoffels, later uitgebreid door
legaat van G, van Maerloop, bestaat uit vier om een binnenplein opgetrokken vleugels, waarvan twee woningreeksen
(XVII c), een aan de rechterzijde gelegen gebouw (XVIII a,
opschrift: „Liefde is het Fondement") en een achtergebouw
van 1904, In de regentenkamer: twee portretten (1609, door
J. van Ravesteyn); twee (1615) ; twee ovale (1636, op koper);
een pastelportret (1681, door B, Vaillant),
61, Kerkstraat, Vrij-woningen DE VOGEL, gesticht in
1794,
62, Eerste Passeerdersdwarsstraat 24-30, HOFJE VAN DE
WEDUWE ROOSEN (XVIII B) , Eenvoudige woningen,
63, Tuinstraat 197-223, Het HOFJE DE ZEVEN KEURVORSgesticht XVII B, verbouwd in 1775, heeft boven den
ingang een steen: 1775, Op het binnenplein een steen met
tijdspreuk: 1724, betreffende de oprichting van het „Alidaeshofje" (ter gedachtenis van den stichter P, Geelhand), In de
TEN,

GEBOUWEN VAN WETENSCHAP EN KUNST

Imoderne) kapel twee houten reliekhouders en twee consoles
(XVIII d) to weerszijden van het altaar; een schilderij: Ver
rijzenis (door J. de Wit) boven het altaar; een geborduurd
zijden antependium (XVIII B) ; een houten kruisbeeld
(XVIII a), waarop ,een alliantiewapen; een zilveren reliekhouder (XVIII d) ; een koperen altaarschel (1566, door Petrus Gheyneus gegoten) ; twee houten kandelaars (XVIII a) ;
een tafeltje en ,een schemel (XVII1d), In de sacristie een
antependium (XVIII B), gelijk aan het juist genoemde, en
drie schilderijen: Golgotha (XVII), Kruisiging (XVII a, richting J. Pynas), H, Drievuldigheid (XVII),
De vroegere kapel (nu regentenkamer) heeft boven de
deur een psalmvers en bevat: altaar met gewonden zuilen
en hoofdgestel; schilderij: gestorven Christus met de Evangelisten (XVII, paneel) ; geborduurd zijden kazuifel
(XVIII B) met geslachtwapen; gesneden beeldje (± 1500,
polychromie nieuw) van de H. Barbara; leunstoel (XVII d)
met trijpbekleeding van de zitting; twee ovale portretten
(XVIII c) ; twee portretten (ged. 1637, het vrouweportret
bovendien gem,: Sandvoort fc,), gehouden voor den stichter
P, Geelhand en zijn vrouw Alida Cath, Balt; twee ovale
portretten (XVIII 13).
Een schilderij: dood van Maria (XV d, paneel) wordt
bewaard ten kantore van den regent F. van Ogtrop, Heerengracht 312,
64, Prinsengracht 157-171, Het ZONSHOFJE, gesticht in
1764, vernieuwd in 1893, had in den gevel van den noordelijken vleugel een steen (XVIII c) met voorstelling der arke
Noachs en versregels. In de regentenkamer een Spiegel en
vier stoelen (XVIII c)
Gebouwen van wetenschap en kunst;
65, Kloveniersburgwal 29, Het TRIPPENHUIS, 1660-1662
gebouwd naar ontwerp van Justus Vingboons (met beeld130
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houwwerk door Hendrik de Keyser Jr, en Jan Gijseling)
voor Lodewijk en Hendrik Trip, sinds 1713 gedeeltelijk gebezigd als vergaderzaal van de kamer Zeeland der a I. Cie,,
in 1809 zetel van het Wetgevend Lichaam, in 1811 ook van
het Hollandsch Instituut van Wetenschappen, in 1814 ook
ten deele ingericht voor het stadsmuseum van schilderijen en
het kabinet van Natuurlijke historie, waartoe het inwendig
vertimmerd werd door den stadsarchitect A. van der Hart,
na 1851 ten deele, sinds 1886 uitsluitend, zetel der Kon,
Academie van Wetenschappen, is een achter een doorgaanden gevel op twee binnenplaatsen opgetrokken
d u b b e 1 h u i s (de scheidingsmuur, die in de as van
de, oorspronkelijk blinde, middenvensters kwam, is in
1814 en, wat de onderverdieping betreft, in 1886 doorbroken),
Gevel van zeven assen van Bentheimer steen, opgebouwd uit
een plint ter hoogte van de onderverdieping, en hierop, met
een lichten voorsprong van de drie middelste en elk der twee
buitenste assen, acht gegroefde Korinthische pilasters, die
langs twee-en-een-halve verdieping opgaan en een hoof dgestel met een fries van arabesken en het jaartal 1665
dragen, waarboven over de middenpartij, een driehoekig
fronton met beeldhouwwerk: wapen-Trip en kanonnen, Festoenen onder de vensters, in de derde en de vijfde as ook
cartouches, Eenvoudige ingangen in de tweede en zesde as;
hierboven zijn de vensters van de andere met rechte lateilijsten onderscheiden door driehoekige frontons en festoenen
langs de zijkanten, Twee (in 1889 herplaatste) schoorsteenmonden in den vorm van een mortier. De achtergevel telt
Lien assen, waarvan de vier middelste samengevat in -een
risaliet onder een driehoekig fronton met het wapen van de
bouwheeren,
Kelders ten deele met vlakke kruisgewelven. Beganegrond:
In het voorhuis (nu jassenkamer) der rechtsche (zuidelijke)
woning een hierheen overgeplaatst marmeren relief: Apollo
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en Daphne, door I, B, Xavery; in een achtervertrek links
een marmeren fontein met koperen slinger en spuier (XVII c);
te weerszijden van de trapkooi marmeren stijlen met festoenen,
Eerste verdieping voorzijde: zuidelijk de vergaderzaal der
Academie (schilderijen der zoldering verwijderd), waarin
een schoorsteenstuk (door of in den trant van Th. Willebroirts Bosschaert), van elders overgebracht; geschilderde
portretten van W. Bilderdijk, H, C. Cras, J, W, te Water
en G, Vrolik (alle door C. H. Hodges) ; R, Feith, I. H. van
Swinden (beide 1820, door W, B, van der Kooi) ; E, WassenLergh (1808, door W, B. van der Kooi) ; Chi% Huygens (copie
XVIII) ; marmeren bastes van Chr, Huygens en H. Boerhaave
(beide door P. J, Gabriel) ; noordelijk de ontvangkamer
(hier hing vôôr 1885 Rembrandt's „Nachtwacht") met beschildering der zolderingcaissons: allegorien op den vrede
van Munster (door Nic, de Helt Stockade) en alliantiewapen Trip-de Geer; marmeren schoorsteen met kolommen
en schoorsteenstuk: boetvaardigheid van Maria Magdalena
(XVII b, copie naar Rubens) ; drie andere schilderijen, n,I.
Mucius Scaevola (XVII c), citherspelende Concordia (XVII c),
familiegroep (1648, door D. Metius) , De schouwen in deze
beide kamers stonden oorspronkelijk tegen den scheidingsmuur,
Eerste verdieping achterzijde: in de Bilderdijkkamer beschilderde zoldering: „dageraad" (7, door Nic. de Helt
Stockade) en zeven omringende vakken, Schoorsteenstuk:
Arrhia of Dido 7 (XVII c) ; verzameling van Bilderdijkiana,
aquarel (Italiaansch landschap) door mevrouw BilderdijkSchweickhardt; twee ingelegde penningkastjes (XVIII d, gedeelte van het legaat-Hoeufft) ; van Lennep-verzameling: in
de bibliotheekzaal een doorgang in den scheidingsmuur gebroken, met kolommen (XIX a) met vernieuwde beschildering der zoldering; witmarmeren borstbeelden van Hugo de
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Groot, P, C. Hoof t, P. P. Rubens, van Kinsbergen en I. H.
van Swinden (alle door P, J. Gabriel) ; A, R. Falck (1843,
door G. Geefs) ; in de bestuurskamer schilderingen (vernieuwd) door Nic, (le Helt Stockade; schoorsteenstuk (hierheen overgebracht) : onbekende voorstelling; schilderij: aanbidding der herders (XVII c, copie naar Rubens) ; mahoniehouten armstoel (XIX b) met geborduurd wapen van koning
Willem II; penningkast, bevattend antieke munten van het
voorm, Instituut en uit het legaat-Hoeufft.
Boven vier gangdeuren geschilderde Noorsche landschappen en een geschutgieterij (door A, van Everdingen)
Op de gang der eerste verdieping de modelzaal, waar o. a.
zijn opgesteld: een model van het huffs, een electriseermachine en een luchtpomp (± 1800) , modellen van molens,
schepen, een kameel; verder maten en gewichten (XIX a, ter
vergelijking met die van het Fransche metrieke stelsel) ;
muurkast ter bewaring van platin g standaarden (nu in Delft),
Eiken dakkap met onderbouw voor een niet uitgevoerde
lantaarn,
In het Rijksmuseum bevinden zich twee deurstukken (1663,
door F, Bol) en twee schilderijen (door A, van Everdingen),
afkomstig uit dit huffs, De zilveren troffel der eerste steenlegging is in het bezit der familie Trip,
66, 02, Achterburgwal, De STEDELIJKE UNIVERSITEIT,
voortzetting van het in 1632 geopende „Athenaeum Illustre"
(zie d 28 en 1 68) en sinds de oprichting in 1877 gevestigd
in het voormalig Oudemannenhuis (zie f 14) bezit:
Schilderij (in de vestibule) : bouwvallen van Palmyra
(1693, door G, Hofstede) ; allegorisch schoorsteenstuk (door
j, de Wit) in kamer 2, dito (door L, F. du Bourg) in kamer 3,
Opschriftbord (1632) met vers van Claudius Salmasius.
Terracottabuste (XVII B) van prof, Fred, Ruysch,
De volgende portretten, grootendeels uit de nalatenschap
van Gerard van Papenbroeck (1743).
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In kamer 2, Portretten van H. A, Schulten3 (1791. door
W. Hendriks) ; Antonides van der Goes (door L. Bakhuysen) ;
G. J. Rooyens (1828, door J, A, Kruseman) ; D. Wyttenbach
(door L, Moritz) ; J. Burmannus (1779, door A, ter Plegt) ;
P. Burmannus sec. (1758, door J, M. Quinkhard) ; P. Curtenius (1756, door J. M, Quinkhard) ; D, Heinsius (copie
taar J. v. d, Merck) ; Jos, Scaliger (1600) ; Dr, Jac. Hovius
(door J, Buys) ; Joan Willmet; D, A, Walraven (1792, door
G, van Rooyen, Th, Koning sc,) ; J, H. v, Swinden; J, v,
Nuys Klinkenberg; J, Commelin (1889, copie door Henriette
de Vries naar J. de Baen 1680) ; W. %lien (copie door A.
Legraz naar C, Troost),
In kamer 3, Portretten van P, Francius (1688, door L.
Bakhuysen) ; S, Muller (door L, Moritz) ; Taco Roorda (door
G. Roorda Jr.) ; J, v, Gilse (door G, Postma) ; P, H, Suringar
(door J, H, Neuman),
In kamer 7, Portretten van Jac. Cuiacius (copie XVII c) ;
J. de Wit (copie naar J. de Baen, XVII d) ; Th, Morus
(copie naar Holbein) ; Hugo de Groot (copie XVII b, naar
Mierevelt) ; H, C. Cras (1789, door A. , de Lelie) ; 'Corn. Hooft
Pz, (richting C, van der Voort),
In kamer 8, Portretten van: Paus Urbanus VIII en paus
Alexander VII (copie6n. XVIII); Dom. Baudius (copie XVIIc);
J. v, d, Vondel (toegeschreven aan J, Lievens) ; Joh. v.
Oldenbarnevelt (copie XVII c, naar Mierevelt) ; G, J, Vossius (door Joach, Sandrart) ; G. J, Vossius levensgroot
(richting W, v, d, Valckert en N, Eliasz) ; P, C, Hooft (1619,
door M. v, Mierevelt); D, Erasmus en Joh. Frobenius (copian
XVII naar H. Holbein) ; J. Lipsius (copie XVII c naar
Rubens) ; J, Dousa ? (1582) ; Joh, Rutgers (copie naar Mierevelt) ; Jul, Caes. Scaliger (XVI d) ; J, G, Graevius (door G.
Hoet) ; a v, Hoogstraten (XVII d) ; Is, Casaubonus; R,
ITogerbeets (XVII a) ; Janus Secundus (copie XVII) ; Lorenzo de Medici (copie XVIII) ; C, Barlaeus (door G. ter
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Borch) ; Hieron, de Bosch (1794, door Tischbein) ; CL Salmasius (1652, door P. de Vos).
Kamer 9. Portretten van Lubbert Gerritsz (door Mierevelt) ; D. V, Coornhert (copie XVII d naar Cornelis van
Haarlem) ; M, Luther (copie XVII naar Lucas Cranach) ;
Th. Beza (copie XVII naar onbekend) ; J. Calvijn (copie
XVII naar onbekend) ; Ph, Melanchthon (copie XVII naar
onbekend) ; J. Coccejus (copie XVII c naar A. Palamedesz) ;
S, Episcopius (copie XVII c naar H, M, Sorgh) ; G, Brandt
(door M, v, Musscher).
Kamer 12, Portretten van H, Boerhaave (door C. Troost) ;
Fr, Ruysch (volgens Moes *) door Jurr, Pool) ; Petrus Camper (volgens Moes *) 1751 door T. Regters, doch schijnt volgens den leeftijd veel later) ; N, Tulp (copie uit Rembrandt's
Anatomische les) ; R, Gualtherus (XVI d) ; Andries Bonn
(XVIII d) ; G. Buchanan (XVII a) ; P, Nieuwland (XIX a) ;
R, Cnoop Koopmans (XIX a) ; H, Junius (XVI B) ; Leon,
Euler (XVIII c, Duitsche school),
Kamer 14. Portretten van Hugo de Groot en Maria van
Reigersbergen (copieen naar Mierevelt) ; N. Machiavellus
(copie XVIII naar een Italiaansch schilder) ; St, Lubienietzki
(1666, door M. Scheitz) ; B, Nieuwentijt (XVIII a, volgens
de Amsterdamsche Commissie van toezicht door C, de Moor,
volgens Moes door D, van Valkenburg) ;
Kamer 30, Portretten van R, Cartesius (XVII b) ; Jos,
Scaliger (copie XVII d) ; Torquato Tasso (XVIII) ; J, A,
Thuanus (XVII).
Een portret van Joh. Barclay (toegeschreven aan Frans
Hals), eveneens uit het legaat-Papenbroeck, is nu in het
Rijksmuseum,
67, Plantage Middenlaan, HORTUS BOTANICUS, De „.Medieinale Kruythoff", gesticht XVII a bij den Zwanenburgwal,
*) E, W, Moes, Iconographia Batavia. Amsterdam, 1290.
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is in 1630 naar het terrein van het voormalig Reguliersklooster ter hoogte van de Utrechtsche straat, in 1682 naar
de tegenwoordige plaats overgebracht, in 1877, 1896 en 1912
verbeterd en vernieuwd, Oud is nog de poort (XVIII) met
de wapens van Oud- en Nieuw-Amsterdam,
De boekerij bevat een verzameling in opdracht van A,
van der Hoop op „Spaarnburg" vervaardigde aquarellen
naar kasplanten (in hoofdzaak XIX A, door E I, en mej,
honing en A, Weiss) ; een oudere (XVII d, door M, S.
Merian),
In het Rijksmuseum bevindt zich een schilderij: parkgezicht (XVIII a, door I, de Moucheron) , afkomstig uit den
,zaadkoepel" in dezen twin,
68, O.Z. Voorburgwal. De voormalige KAPEL VAN HET
AGNIETENKLOOSTER, gesticht in 1470 in de nabijheid eener

oudere (1419), welke met de in 1397 gestichte kloostergebouwen in 1452 was afgebrand, van 1585-1632 vermoedelijk als pakhuis der Admiraliteit gebezigd, in 1632 door
de stadsregeering in gebruik genomen voor het ATHENAEUM
ILLUSTRE (tot 1863, zie d 28) en voor de stedelijke boekerij
(tot 1832), waarna de kapel tot 1913 dienst deed als lagere
school, is 1919-1921 nieuw gefundeerd en geresfaureerd
onder leiding van den architect A, A, Kok en ingericht voor
groote gehoorzaal, eenige seminaria en de juridische leeszaal, Rechtgesloten dubbelkerk van baksteen; de boven- van
de benedenkerk gescheiden door een balklaag op eiken
muurstijlen en korbeelen met sleutelstukken (XV c), welke
XVII b-1920 ook over het koor was doorgetrokken, Puntgevel met hersteld spitsbogig tniddenvenster, de ingang is
terzijde aangebracht, De achtergevel, gewijzigd in 1847 door
B. de Greef en weder in 1920. In de zijgevels twee rijen
spitsboogvensters, afwisselend met nissen, Moderne dakruiter ter vervanging van den ouden (XIX a verwijderd) en
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naar het voorbeeld van dien op het Prinsenhof (zie d 15a);
windvaan (XVII) met stadswapen, Op de eiken dakkap (XV)
zijn op de zoldering van de eerste verdieping sporen van
polychromie (XVII c) gevonden,
Een aantal vloertegels uit de kapel zijn op het voorpleintje gelegd; in den muur van dit pleintje een altaarsteen
en eenige fragmenten van grafzerken (eene met jaartal:
151?) ingemetseld,
Aan de O.Z. Voorburgwal geeft een zandsteenen poort
(1571) toegang tot het pleintje, Zij is versierd in den grilligen trant van Vredeman de Vries: een rondboog, waarvan
de steenen behouwen zijn met diamantkoppen, geometrisch
ornament en een leeuwenkop (sluitsteen) is gespannen tusschen evenzoo versierde pilasters; de bekroning wordt gevormd door een middenstuk: het stadswapen, omgeven door
een cartouche-ornament, en, te weerszijden hiervan, een
siervaas, Onder het wapenschild het jaartal 1571, dat bij
de restauratie voor den dag kwam, De poort heef t XVI d1631 voor de „Stadsschafferir gestaan,
In het Rijksmuseum bevindt zich de (door roil met het
Kaiser Friedrichmuseum te Berlijn verkregen) linkervleugel
van een uit het klooster van St, Agnes afkomstige schilderij
(-4- 1506, toegeschreven aan Jacob Cornelisz, van Oostsanen
of Jan van Hout), De vleugel stelt voor den schenker van
bet stuk Korsgen Elbertsz, (j 1503) met zijn zonen Dirck en
Albrecht en zijn schoonzoon Heymen Jacobsz, De zeer
beschadigde rechtervleugel, voorstellende Korsgen's vrouw
Geertruid van der Schellinck (j 1506) en haar dochters, en
een copie van den linkervleugel (door G, Rueter) hangen
met de oorspronkelijke lijst (opschrift: 1503 en 1506) in de
kapel.
69a. Singel, De LATIJNSCHE SCHOOL, in 1666 gevestigd
in het Aalmoezeniershuis aan het Singel, zie I 10.
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69b, In de Barndesteeg staat een poortje (XVII a) met
pilasters en een gebeeldhouwde bekroning, dat eertijds
toegang gaf tot de Latijnsche school,
70. Prins Hendrikkade 189, De KWEEKSCHOOL VOOR DE
ZEEVAART, in 1783 gevestigd in het buiten gebruik gestelde
WILLIGEN-RASPHUIS (zie I 27 en 28) , in 1880 door een nieuw

gebouw (door W. en J, Springer) vervangen, bezit:
Zilveren beker met deksel, geschonken door de Maatschappij „Felix Meritis" (onder , den voet gegraveerd: „J.
Pieterssen inventor, H, Middelhuysen fecit"; merken: Amsterdam, C = 1787, en M H = Jan Hendriksz, Middelhuysen) .
Zilveren beker (XVII b; merken: Augsburg en HS door
elkaar) met verguld zilveren deksel en oor, geschonken door
koning Christiaan van Denemarken aan admiraal Willem
van der Zaan,
Grooten zilveren beker (1668; merken: Amsterdam, F en
kopje?), met gegraveerde voorstelling van een zeegevecht,
een wapenschild en een berijmd iopschrift ter herdenking
van den tocht naar Chatham, onderteekend: Dirk Claessen
Juni 22, 1667,
Drie gouden bekers (1661-1663), door de Staten van Holland aan admiraal W, van der Zaan geschonken, elk met een
penning, waarop de wapens van Holland en de Admiraliteit
en het jaartal (resp, 1661, 1662, 1663),
Geemailleerd gouden teeken (XVII b) der orde van St.
Michiel, door Lodewijk XIV aan de Ruyter vereerd; hieraan
een gouden haak met parel en edelsteenen,
Gedreven zilveren ,gedenkpenning (1653, door Wouter
Muller) ter eere van Maarten Hz, Tromp,
Een gouden en een zilveren penning ter herdenking van
den dood (1781) van W, G, baron Bentinck,
Geetst fluitglas (gebroken) op zilveren voet met wapen
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van de Ruyter, aan de kweekschool geschonken door admiraal van Kinsbergen,
Geetst glas (1780) ter herdenking van de bruiloft der
schoonouders (Is, Hofland en Adra, Wartla) van Zoutman.
Geetst glas, geschonken bij het herstel der school in 1814,
Model (XVIII) van het schip „De zeven Provincien",
Marmeren pendule (op de wijzerplaat: Festeau le jeune,
Paris), geschonken door den Haarlemschen commissaris
Adami.
Spiegel in vergulde en gesneden lijst (XVIII c),
Marmeren borstbeeld (XVII) van Maarten Hz, Tromp;
rnarmeren borstbeeld (XIXb, door P, J, Gabriel) van Michiel
Az, de Ruyter,
Schilderijen (doek) ; Engelsche vloot in 1596 voor Cadix
(XVII b, door A, de Verwer) ; reede van Batavia (1649, door
Ad. Willaerts) ; actie voor Chatham (± 1670, door W. Schellinks), dito van de landzijde (door denzelfde) ; allegorische
verheerlijking van M. Hz, Tromp (door C. Casteleyn).
Portretten van Jacob van Heemskerck (XVII A, paneel) ;
Michiel Az, de Ruyter (± 1660, door F. Bol) in de oorspronkelijke lijst (XVII c); Willem van der Zaan met zijn
vrouw (door B, van der Heist) ; Piet Hein (1629) ; Witte
Cornz, de Wit (door of naar Abr, Willaerts) ; Maarten Hz,
Tromp (door J, Lievens) ; Corn. Tromp (toegeschreven aan
P, Lely) ; J. A, Zoutman (1781, door P. F, de la Croix,
pastel) ; oud-commissaris Titsingh (1773, door J, van Horstok) ; verder de portretten van een echtpaar (1633, door N,
Eliasz.) , denkelijk regenten van het Willigen-rasphuis en
acht ovale miniaturen (XVIII d-XIX a), waaronder een van
Zoutman, een (gem, C, de Vou 1796) en een van een dame
uit de omgeving van Zoutman (gem, L, G.),
Penschildering: zeeslag (1654, door W. van de Velde
den 0.).
Gravure; Vaderlandsch historiespel (ganzenbord) door H.
Bendorp,
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71, Keizersgracht 384, Van den voormaligen STADS(zie 1 18), gebouwd in 1665, afgebrand in
1772, is slechts over een stuk van den achtergevel (vermoedelijk van de kasteleinswoning), een gedeelte van de gelagzaal (nieuw ingericht in 1773) en, aan de gracht, een bergsteenen muur met tusschen Ionische pilasters gevatten en
door een driehoekig fronton met stadswapen bekroonden
ingang, geflankeerd door twee rondboogopeningen, waarachter de loketten lagen, Schoorsteenstuk, zie f 18,
SCHOUWBURG

72, Leidscheplein, In de gangen en portalen van den
hangen talrijke portretten van tooneelspelers en -speelsters (XVIII d-XIX) door J, W, Pieneman,
C, Kruseman, L, Moritz, Ch, Hodges, J. B, Scheffer, J, Jelgerhuis e, a,, ten deele in bruikleen uit het Rijksmuseum,
STADSSCHOUWBURG

73, Keizersgracht 324, GEBOUW van het voormalig genootschap FELIX MERITIS, XVIII d opgetrokken naar ontwerp van Jacob Otten Husley met beeldhouwwerk van Jan
Swart, Geblokte bergsteenen gevel op hoog voetstuk, waarop
vier doorgaande halve-zuilen en twee geblokte hoekpilasters
rusten. Hierboven een fries met den naam van het gebouw
en een driehoekig houten fronton, dat attributen omsluit,
Balustrade Tangs de daklijst. Deuromlijsting met versiering
van festoenen, Op de eerste verdieping rondboogvensters,
waarboven reliefs: muziekinstrumenten, Met medaillons versierde deur. Aan de achterzijde een half-ovale uitbouw, op
welks dak oorspronkelijk een lantaarn (observatorium) stand,
Inwendig: mahoniehouten trapleuning, Aan de achterzijde
de ovale concertzaal (gewit) met gekoppelde Korinthische
pilasters, kroonlijst, twee schoorsteennissen, muurnissen en
tvmpanversieringen van stucco, De rechthoekige gehoorzaal
op de eerste verdieping heeft acht Ionische zuilen, Hierboven de half-ovale zaal voor natuurkunde, met relief boven
den ingang, en een galerij met balustrade,
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Uit „Felix Meritis" zijn naar het Rijksmuseum overgebracht vier schilderijen door A. de Lelie en ,een („het gebed
zonder einde") door Nic, Maes; en naar het raadhuis een
boschgezicht door I, P, Waterloo,
74, Rokin 112, Het GEBOUW ,,ARTI ET AMICITIAE" staat
ter plaatse van het in 1840 afgebroken logement „Het wapen
van Utrecht" en een belendend gebouw, waarin de architect
M, G, Tetar van Elven een KUNSTZAAL (1841) inrichtte,
welke bij verbouwingen (1894 en 1925) werd gewijzigd voor
het verbeteren van den lichtinval, Gevel (1855, naar ontwerp
van J, H. Leliman) met vier houten beelden en zes reliefs
(door F. Stracke Jr,),
75, Erwtenmarkt, GEBOUW SALVATORI, in 1788 als
Fransche schouwburg gebouwd, XIX c gewijzigd en ingericht tot Schotsche zendingskerk,
76, Keizersgracht 123, Muziekschool, sinds 1919 gevestigd in het „Huffs met de hoofden" (zie onder g. Particuliere
gebouwen),

77, Keizersgracht 177, Hoogere Burgerschool, oorspronkelijk huis van B. Coymans door Jacob van Campen (zie
ender g. Particuliere gebouwen).
78, Berenstraat 7, BEWAARSCHOOL „AMSTERDAM ' S WELin 1828 gesticht uit gelden van Engelsche Kwakers,
met name van John Warder. Neo-gothische Bevel, Op drie
blokken in de puff het monogram I W, Boven de deur, in een
spitsbogig tympan, en op den top van den Bevel een zeilschip,
VAREN " ,

79, Rapenburgerstraat 109, Isra6lietische school, zie bij
e 57,
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g. Particuliere gebouwen.

Achterburgwal (Oudezijds),
1. Nr, 6, Gesneden puilijst (41600), Gevelsteen (XVII B)
met wapen en „De Leupart", Hieronder: „18 C. Stein 58'',
2. — 19. Halsgevel *) (± 1750) met twee krullen,
3. — 20. Puntgevel *), Stoepleuning (XVIII b).
4. — 23. Gesneden deurkalf (XVIII c),
5. — 24. Halsgevel (41725),
6. — 27, Ingezwenkte halsgevel *) (XVIII c),
7. — 30. Halsgevel (XVIII a), Gesneden deurkalf (XIX a).
8-11. — 31-37, Vier halsgevels (XVII d) met festoenen
als vleugelstukken,
12. — 36, Ingezwenkte halsgevel, Twee cartouches met
ovale lichten, Steenen lint: 1686,
.13. — 38, Halsgevel (XVIII b),
1750),
14. — 40, Ingezwenkte halsgevel
15. — 46. Fragment (XVII b) van bak- en bergsteen;
bovendeel sterk gewijzigd, Twee leeuwemaskers, Vijf gevelsteenen (1615 en 1633), de middelste met gekroonden raap
en opschrift: „De gecroonde raep",
16. — 51, Halsgevel (XVIII a),
17-18. — 52-54, Twee puntgevels van pakhuizen, Zandsteenen negblokken, Nr, 54 heeft de festoenen op de zijkanten behouden, Drie gevelsteenen: kasteel met zeilschip,
„God is myn burgh", 1685.
Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken, In
19. —
den top een wapen,
20. — 61. Gevelsteen: vat, „Byernze Tossane Oxhooft
1689".
21. — 66, Gevel met verhoogde kroonlijst *), In de omlijsting van het middenvenster 1729,
*) Voor de onderscheiding der geveltypen en hun benamingen zie
het register achter in dit boek.

142

A CHTERBUR GW.AL 0.Z.,
22. — 66a, Halsgevel **) (± 1650) met Ionische pilasters, navolging van Vingboons, Ovate lichten; twee gebeeld-,
houwde omlijstingen.
23. — 68. Pilastergevel *) (XVII c) met gewijzigden top:
nu met rechte kroonlijst (XIX a), Ionische pilasters, Deur,
in omlijsting (XIX a),
24. — 72, Gevelsteen (XVII) : muffs tusschen druiventrossen, „De muys",
25. — 73, Gevel met getoogde kroonlijst *) (XVIII b).
26. — 74, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met kuif en
krullen.
27. — 75, Gevel met getoogde kroonlijst (XVIII b) als
nr, 73,
28. — 76. Pilastergevel (1635), navolging van Vingboons *) , Dorische en Ionische pilasters, Top met vleugelstukken to weerszijden, op de hoeken pijnappels; segmentvormig fronton: 1635,
29. — 78, Pakhuis. Ingezwenkte halsgevel met aanzetkrullen en kuif, Hijschbalk.
—• 80. Pilastergevel (1651) , navolging van Vingboons,
30.
Top nu ingezwenkt en verminkt; Dorische pilasters; festoenen. Steen: 1651.
— 89. Halsgevel (-1-- 1725),
31.
32. — 91, Halsgevel (± 1725) met twee ovale vensters,
33. — 92, Rijke gevelbekroning (XVIII c) en twee ovale
vensters,
34-35. — 93 en 95, Twee gevelfragmenten (XVII h) van
bak- en bergsteen, Ontlastingsbogen, gesneden puilijsten. In
nr, 95 een deuromlijsting (XVIII c),
36. — 97, Fragment (XVII b) als nrs, 93 en 95, Steen:
„De vergulde keter,
*) Voor de onderscheiding der geveltypen en hun benamingen zie
het register achter in dit boek.
**) Eigendom der vereeniging „Hendrik de Keyser".
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37. — 116. Halsgevel (XVIII a) ; top verminkt.
38. — 126. Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken.
39. — 136. Stoepleuning (XVIII c),
40. — 137. Gevel (XVIII c) met rechte kroonlijst op consoles, Deuromlijsting,
41. — 139, Eenvoudige Bevel (XVIII a) met getoogde
kroonlijst,
42. — 142, Trapgevel (+ 1650). Ontlastingsbogen, Bor,
des met hardsteenen trap (XVIII c), Deur en snijraam
(XIX a),
43. — 144, Ingezwenkte halsgevel (XVIII A) met houten
pui en bovenlicht (XIX a).
44. — 150. Halsgevel, geheel vernieuwd, maar met het
jaartal 1734 in den top,
45-47. — 151, 153 en 155, Breede pilastergevel (XVII c),
navolging van Vingboons, met ingezwenkte zijkanten, Ovale
lichten in iomlijstingen, Drie pakhuiszolderluiken met driehoekige frontons, Vier cartouches in omlijsting van kwabornament. Hijschbalken, Onderpuien verbouwd,
48. — 164, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met rijk gebeeldhouwde krullen en kuif, halfronde afdekldng en hijschbalk,
49. — 156, Eenvoudige ingezwenkte halsgevel (=F.- 1750)
met zandsteenen afdekkingen en aanzetkrullen; segmentvorinig fronton. Onderpui verbouwd,
50. — 157, Pilastergevel (XVII c) , navolging van Vingboons,
51. — 161, (Dienstgebouw der Walenkerk, zie e 17),
Halsgevel (XVIII a) met driehoekig fronton en gebeeldhouwde vleugelstukken, Op de hoeken twee siervazen,
Hij schbalk,
52. — 163. Gevel (XVIII c) met rechte kroonlijst, vier
consoles en eenvoudige attiek, Stoep van zes treden met
twee ijzeren bladbalusters,
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53. — 165, Pilastergevel ft 1660) met gewijzigden, thans
ingezwenkten top (± 1750), Boven de onderpui een rijk versierde balk en tegen de verdieping drie baksteenen Toscaansche pilasters met zandsteenen kapiteelen en basementen, Top met segmentvormig fronton en aanzetkrullen,
54. — 167, Pilastergevel (XVII c) , in den trant van
Vingboons, Fronton van den top weggebroken, eenvoudige
vleugelstukken, Tegen de middenverdieping drie, tegen den
top twee pilasters, Zijgevel overgebouwd op klossen,
55. — 169. Gevel (XVII c) als de voorgaande, maar zonder pilasters in de middenpartij, Gedrukt segmentvormig
fronton; vleugelstukken, Winkelpui (-I-- 1800),
56. — 171, Gevel (XVIII d) met rechte houten kroonlijst, waarin gesneden fries, Halve stoep van zeven treden
met drie ijzeren balusters, Gesneden onderdeur,
57. — 173. Houten kroonlijst (+ 1800) met eenvoudige
triglyphen, Stoep van zeven treden met drie bladbalusters,
Gesneden deuromlijsting,
58. — 175. Stoep (XVIII d) van zeven treden met drie
bladbalusters,
59. — 180, Twee trapgevels (1639), Pui gewijzigd,
60. — 182, Deuromlijsting (XVIII),
61. — 187, Gevelsteen (1727) , voorstellend een man bij
een huffs met opschrift; „1727. Huysman".
62. — 190, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met houten
top, Dubbele deur (XVIII d) en halve stoep van vijf treden
met drie balusters (achterzijde van het raadhuis),
63. — 193, Halsgevel (XVIII a) met halfrond fronton en
gebeeldhouwde vleugelstukken. Onder den top een drielicht,
Hijschbalk, Onderpui gewijzigd,
64. — 194, Halsgevel (--E- 1725) met segmentvormig fronton met kuif en gebeeldhouwde vleugelstukken, Hardsteenen
voet, Hijschbalk,
65. — 196. Gevel (XVIII c) met getoogde kroonlijst. Rijk
gebeeldhouwde zandsteenen bekroning met consoles en kuif;
10
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Hooge stoep van acht treden met onderdeur en drie balusters,
66. — 201, Halsgevel (1673), navolging van Vingboons,
met zandsteenen vleugelstukken, fronton weggebroken, en
Ionische hoekpilasters, Onder de vleugelstukken en onder
twee vensters guirlandes, Twee zandsteenen linten met:
Anno 1673, Gevelsteen: kuiper,
67. — 203, Ingezwenkte halsgevel (-1-- 1750), Top afgedekt met rechte zandsteenen lijst; aanzetkrullen, Stoep van
drie treden met twee balusters.
68. — 205. Gevel (XVIII a) met getoogde kroonlijst,
sierk gerestaureerd. Baksteen met zandsteenen bander.
Zandsteenen kroonlijst met twee zware consoles, waartusschen, in het fries, een rechthoekig venster,
69. — 208, Puntgevel (1654) van bak- en bergsteen, Top
gedekt door klein halfrond fronton; kleine aanzetkrullen,
Boven de vensters strekken met zandsteenen blokken en
sluitsteenen, Gevelsteen met: Anno 1654,
70. — 209, Pakhuis (± 1700) . Eenvoudige puntgevel
met aanzetkrullen, Hijschbalk,
71. — 213, Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst; stoep
van negen treden met drie bladbalusters,
72. — 215, Smalle gevel (± 1750) met rechte kroonlijst,
en gesneden versiering, Gesneden deuromlijsting, Stoep van
zeven treden met drie balusters,
73. — 217. Gevel (XVIII b) met rechte kroonlijst van
zandsteen met gebeeldhouwde consoles, waartusschen drie
langwerpige vensters,
74. — 219, Dergelijke gevel (XVIII b), '
75. — 221, Kleine halsgevel (+ 1730) , Segmentvormig
fronton met zandsteenen schelp; aanzetkrullen met rozetten,
Hijschbalk,
76. — 223. Gevel (XVIII a) met getoogde kroonlijst,
waarvan het halfronde middengedeelte rust op twee gebeeldhouwde consoles, In de kroonlijst drie langwerpige
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vensters, op de hoeken geen consoles, maar platte pilastertjes, In den boogtrommel een hijschbalk, Stoep met vijf
balusters.
77-78. — 229 en 231, Twee stoepen (XVIII d) van zes
treden met drie bladbalusters.
Achtergracht,
79-82. — 3, 5, 7 en 9, Vier gelijke halsgevels (1727) met
gebeeldhouwde vleugelstukken en drielobbig fronton, Nr, 7
heeft jaartal en oude stoep met drie balusters,
83. — 11, Halsgevel (1726), Gebeeldhouwde vleugelstukken, segmentvormig fronton, waarin: 1726. Hijschbalk,
84. — 13. Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken,
Twee stoepen met balusters,
85. — 15, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken en
driehoekig houten fronton (nieuw ?),
86. — 21. Halsgevel (XVIII a) met segmentvormig fronton, oude stoep met vijf balusters,
87. — 22, Een van dertien gelijke pakhuizen, waarvan
enkele vernieuwd zijn in ouden trant, Puntgevel (XVIII),
waarvan de top met zandsteen is afgedekt,
88. — 23, Dergelijke gevel (XVIII a),
89. — 25, Dergelijke gevel (XVIII a),
90-91. — 23 en 25, Twee halsgevels (XVIII a) met segmentvormig fronton. Oude stoep,
92-94. — 28, 30 en 32, Drie gelijke halsgevels (XVIII a).
Stoepen met rechte steektrapjes, elk met twee balusters,
95. — 31, Halsgevel (XVIII a) met segmentvormig fronton, Stoep met twee oude balusters.
96. — 34, Ingezwenkte halsgevel (XVIII), zeer eenvoudig, met gebogen zandsteenen fronton,
97. — 39, Fragment (XVIII a) van een gevel met oude
schelpvormige boogvulling op vernieuwden top,
Achtergracht (Nieuwe),
98. — 66, Gevelsteen (XVIII) : wapen van Leiden,
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99. — 108, Puntgevel (XVIII A, bouwvallig), Rollaag op
de kanten, zandsteenen aanzetstukken, Gevelsteen: „Ververij
Het rad van Avontiiren", Benedenhuis met drie deuren in
het midden, waarvoor een stoep van acht treden. Hijschbalk,
100. — 182, Gevel (+ 1800) met rechte kroonlijst, Eenvoudig langgestrekt rechthoekig gebouw, welks kroonlijst
wordt doorbroken door twee zolderluiken met hijscbbalken;
op een dezer luiken: „De IJzermijn", Twee rondbogige ingangen, waartusschen een halfrond venster,

Amstel,
14. Pakhuisgevel (1667) *) , Pilastergevel, navolging van Vingboons, van bak- en bergsteen, met gewijzigden
top en pui; ten deele oorspronkelijke kozijnen. Drie steepen;
Anno-1667, en wapen van Londen,
102. — 26, Ingezwenkte halsgevel (XVIII A). Top geschonden; zandsteenen afdekkingen, vensteromlijstingen en
aanzetkrullen,
103. — 28, Eenvoudige puntgevel (XVIII) met zandsteenen afdekkingen, Onderpui vernieuwd,
104. — 34. Pakhuis (1733), Ingezwenkte halsgevel, In
den top een steen met kalkoen en: 1733.
105. — 54, hoek Halvemaansteeg. Hoekhuis (XVII b) *)
met twee trapgevels van bak- en bergsteen, Korfbogige ontlastingsbogen, Vier maskers, De onderpui in de Halvemaansteeg is verbouwd,
106. — 55, Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst, Houten dakvenster met hijschblok, Stoep van zes treden met
drie bladbalusters; toegang tot onderhuis met trap, links en
rechts waarvan een baluster,
107. — 57, Stoep (-I-. 1800) van zes treden met drie
balusters als nr, 55,
101.

—

*) Eigendom der vereeniging „Hendrik de Keyser".
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108. — 63, Kroonlijst (± 1800) met triglyphen, afgewisseld door rozetten,
109. — 65, Stoep van negen treden met balusters
(XIX A ?).
110. — 75, Stoep (XVIII) van zeven treden met drie
balusters,
111-113. — 83-87, Drie halsgevels (1736) met gebeeldhouwde vleugelstukken, gebogen frontons met palmetvormige
kuif (de kuif van nr, 87 verdwenen) , In elk der frontons:
1736, Hijschbalken, Nr, 83 heeft een stoep van zes treden,
nr, 87 stoep van negen treden met drie balusters,
114, — 93, Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst, waarin
tandlijst met twee consoles, stijl Lodewijk XVI,
115. — 95, Halsgevel (XVIII a) met gebeeldhouwde
vleugelstukken, Drielobbig fronton met kuif en vulling,
Hij schbalk,
116. — 100, Hoekhuis, Ingezwenkte halsgevel (XVIII a)
met gebeeldhouwde festoenen tegen de zijkanten van den
top en aanzetkrullen, Oud winkelhuis,
117. — 101, Hoekhuis, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b)
met in- en uitgezwenkte zijkanten, Vier veraiepingen, Stoep
van zes treden met drie balusters,
118. — 102, Halsgevel (XVIII a) met gekoppeid drielichtsvenster under doorgaanden strek, gebogen fronton en
hijschbalk, Onderpui verbouwd,
119. --- 104, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) , Segmentvormig fronton met kuif, aanzetkrullen en hijschblok, Stoep
van zeven treden,
120. — 106. Pilastergevel (1659) , navolging van Vingboons, Korinthische pilasters, grootendeels van baksteen.
Twee cartouches met: 1659, Onderpui (XVIII A) , Stoep van
vijf treden met drie balusters,
121. — 108, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c), Top met
zandsteenen afdekkingen, kuif en aanzetkrullen, Stoep van
zes treden met drie balusters,
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122. — 110, Eenvoudige puntgevel (XVIII) met twee
ovale lichtopeningen in den top, Hijschbalk,
123. — 112, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met gebogen fronton en gebeeldhouwde aanzetkrullen, Hijschbalk,
124. — 116, hoek Bakkerstraat, Zijgevel (± 1800) in de
Bakkerstraat, overgekraagd op geprofileerde eiken consoles,
Puibalk met gegroefde houten console,
125. — 127, Halsgevel (+ 1730) met gebeeldhouwde
vleugelstukken, Top recht afgedekt met een nieuwe houten
lijst, Halve stoep van zes treden, die met de stoep van
nr, 129 een geheel vormt,
125a. — Gevel (XVII d) met rechte kroonlijst, Onder de
vensters der bovenste verdieping festoenen, Gesneden deuromlijsting, Stoep,
126. — 129, Halve stoep (± 1730) , die met de stoep van
nr, 127 een geheel vormt; twee bladbalusters,
127. — 132, Ingezwenkte halsgevel (XVIII B) met gebogen fronton en hijschbalk: Onderpui XIX vernieuwd,
128. — 134-136, Hoog hoekhuis met ingezwenkten halsgevel (XVIII c, gepleisterd). Driehoekig fronton, zandsteenen
afdekkingen en aanzetkrullen, In den top twee ronde lichtopeningen, hijschbalk. Onderpui (XIX a) met twee deuren,
dubbele stoep van vijf treden met zeven balusters.
129. — 138, Ingezwenkte halsgevel (XVIII B), van welks
top het fronton is weggebroken; tegen de zijkanten rollagen,
zandsteenen aanzetstukken. Ronde lichtopeningen to weerszijden van het venster onder den top,
130. — 140, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b), Segmentvormig fronton met schelpvullin.g. Onderpui vernieuwd,
131. — 172-174, Pilastergevel (XVII d) , navolging van
Vingboons, Breed . driehoekig fronton, gedragen door vijf
Ionische pilasters, waartusschen, onder de kroonlijst, ronde
lichtopeningen in cartouche; het benedendeel der pilasters
is XVIII weggebroken voor een nieuwe onderpui, toen het
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huffs werd ingericht tot twee beneden- en twee bovenhuizen.
In het fronton een schild met rooster. Twee stoepen.
132. -- 178, Gevel (XVIII c) met getoogde kroonlijst,
waarin vier consoles.
133. — 180, Tot puntgevel gewijzigde trapgevel (XVII b)
met bergsteenbanden, Korfbogen over de vensters,
134. — 186, Ingezwenkte halsgevel (XVIII a) met gebeeldhouwden top met zandsteenen afdekkingen en gebogen
fronton, Onderpui vernieuwd.
135. — 190. Breede gevel (XVIII A) met rechte kroonlijst. Boven de kroonlijst een eenvoudige houten balustrade.
Ingang geflankeerd door twee pilasters met consoles, dubFele stoep van acht treden met vijf balusters en deur naar
het onderhuis,
135a. — 204. Smal geveltje (XVIII A) met rechte houten kroonlijst op consoles, Stoep van vijf treden met drie
balusters,
136. — 206, Gewijzigde gevelbekroning (XVIII A), waarin
een venster in gebeeldhouwde omlijsting.
137. — 208-210. Gevel (XIX A) met rechte kroonlijst,
waarin triglyphen, Voor nr, 210 een stoep van vier treden
met drie ronde balusters,, waarop nieuwe koperen knoppen,
138. — 214, Eenvoudige gevel (XIX a) met rechte kroonlijst. Dubbele stoep.
139. — 216. Breede bergsteenen gevel (1671, door A.
Dorsman?) met rechte kroonlijst, waarin triglyphen onderbroken door drie lage zoldervensters. Op de hoeken breede
pilasters, elk bekroond door een triglyph. Ingang in het
midden, met Toscaansche portiek en balcon voor het venster
erboven, op de kroonlijst een balustrade als die op het balcon. Hardsteenen stoeppalen met kettingen. In de middentravee: 1671,
140. — 218. (Huffs van wijlen prof. jhr, dr. Jan Six),
Gevel (± 1700) met rechte houten kroonlijst op zes consoles.
Ingang met venster erboven in gebeeldhouwde bergsteenen
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omlijsting; gesneden deuren, bovenlicht, Dubbele stoep met
zes balusters, Inwendig (meerendeels afkomstig uit de voormalige waning Heerengracht 509) : gang en trappenhuis met
stucversieringen en twee beelden: Neptunus en Minerva, Op
de eerste verdieping: voorkamer met betimmering, omlijsting
en bekroning van vleugekleuren, marmeren schoorsteen en
damspiegel, alles in den trant van Lodewijk XIV; tusschenkamer met betimmering (± 1700) en geschilderde dessus-de,
parte, gemerkt A, H, van Beesten, 1765; in een kamertje hiernaast een behangsel (XVIII a) , Aan de andere zijde van de
gang, in de voorkamer een stucplafond, betimmering en marmeren schoorsteenmantel (XVIII a, Lodewijk XVI), clessusde-porte met medaillon, gemerkt J, de Wit; in de achterkamer twee. grauwtjes en een marmeren schoorsteen (± 1800)
in , de achterzaal betimmering met dubbele deuren (+ 1700),
waarboven twee dessus-de-porte, marmeren schoorsteen
(± 1800) , Op de tweede verdieping: achterkamer met marmeren schoorsteen (4- 1800) ; bibliotheekkamer met kasten
(XIX a) , Verzameling-Six, zie h.
141. — 220, Gevel (XVIII A, later gewijzigd) met getoogde kroonlijst, Te weerszijden van de verhoogde middenpartij, waarin een ovaal wapenschild, twee liggende beelden
(Jupiter en Juno?), ander de kroonlijst lamberkijns, Middenvenster in omlijsting, waaronder vroeger de ingang, die nu
links is aangebracht, Inwendig: in de achterzaal een marmeren schoorsteen en stucplafond (XVIII d).
142. — 222, Breede Bevel (XVIII B, gepleisterd) met
rechte kroonlijst, waarin triglyphen, Gesneden deurkalf.
Stoep van zeven treden met zware bladbalusters,
143. — 228, Gevel (XVIII b) met rechte houten kroonlijst, Dubbele stoep van acht treden met balusters,
144. — 230, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met fraai
gebeeldhouwde aanzetkrullen en kuif, Hijschbalk, Stoep van
vijf treden,
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145. — 232, Ingezwenkte halsgevel (XVIII A) , Het fronton is weggebroken. Hijschbalk, Pui verbouwd.
146. — Naast 236, hoek Keizersgracht. Ingezwenkte halsgevel (XVIII A) met segmentvormig fronton, aanzetkrullen
en hijschbalk,
147. — 238, Ingezwenkte halsgevel (XVIII a), geheel gepleisterd in imitatie-natuursteen, Segmentvormig fronton,
Hijschbalkgat in omlijsting, Pui verbouwd,
148. — 242. Fragment (-I- 1700) van een gevel met houten kroonlijst met tandlijst, Stoep van zeven treden met drie
balusters,
149-150. — 252 en 254, Twee gevels (XVIII A) met
in- en uitgezwenkte zijkanten, De gebeeldhouwde bekroningen gaan in elkaar over, Voor elk een stoep van zes treden
met drie balusters. In de kuif een hijschbalk,
151. — 256. Groote gevel (XVIII A) met rechte kroonlijst, waarop ,een balustrade met verhoogd middengedeelte
met dakvenster in gesneden omlijsting. Middenrisaliet.
Hijschbalk, Op de kroonlijst een houten balustrade.
152. — 262, hoek Kerkstraat, In den afgesnoten hoek
van het gelijkstraatsche deel een deur, waarboven, onder de
overstekende verdieping, twee gesneden consoles, bovenlicht
in omlijsting (alles XVIII d), Twee pothuizen, waarvan een
aan den Amstel en een in de Kerkstraat,
153. — 268, Halsgevel (XVIII b) met gebeeldhouwde
vleugelstukken, segmentvormig fronton en hijschbalk, Stoep
van zeven treden met drie balusters,
154. — 274. Eenvoudige houten kroonlijst (XVIII d),
waarin eierlijst. Hijschbalk.
155. — 278, Eenvoudige gevel (XVIII) met rechte houten kroonlijst, Stoep van negen treden met balusters,
156. — 284, hoek Prinsengracht, Eenvoudig winkelhuis
(XVIII d) met onderhuis, Twee dakvensters in gesneden omlijsting, Aan de Prinsengracht een stoep van vijf treden met
hordes.
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157. — 304, Gevel (XVIII A) met rechte kroonlijst, In
bet verhoogd middengedeelte een dakvenster met gebogen
fronton; op de hoeken siervazen,
158. — 310. Lage stoep (XVIII) met twee balusters.
159. — 314, Gesneden houten kroonlijst (XIX a) met
consoles, waartusschen glazen paneelen,
160-161. — 316 en 318, hoek Achtergracht, Eenvoudige
ingezwenkte halsgevel (XVIII) met segmentvormig fronton,
Stoep met twee balusters,
162. — 332. Verminkte topgevel (XVIII a), waarin nog
ovale lichtopeningen,
163-164. — 334 en 336, Twee halsgevels (XVIII b) met
gebogen fronton, ovale lichten in cartouche en hijschbalk in
omlijsting, Stoepen,
165. — 338, Fragment (XVII d) van een halsgevel als de
vorige; de top is weggebroken, Stoep met drie balusters,

Amstelstraat (Korte),
166-171. — 1, 3, 5, 7, 9 en 11, Zes gelijke halsgevels,
waarvan de nrs, 1, 3 en 7 compleet zijn, met gebeeldhouwde
vleugelstukken, segmentvormig fronton, waarin schelpvormige vulling en in den top een zolderluik, waarboven hijschbalk, Onderpuien met driemaal drie gekoppelde deuren;
voOr elke groep van drie deuren een stoep van vijf treden.
Van de nrs, 5, 9 en 11 ontbreekt de kop,
Amstelve1d,
172. — 21, Hoekhuis (XVIII d), Dakvensters met vleugelstukken, Tentdak met twee schoorsteenen. Onderpui nieuw,
Anjeliersdwarsstraat (Tweede),
173. — 8, Gevelsteen (XVII): hart, doorboord met pijlen,
Anjeliersstraat,
174.

—

8, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),

175. — 19. Halsgevel (± 1725) met vleugelstukken,
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20. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c).
44. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
178. — 75, Fragment (XVII A) van een trapgevel, Toppilaster op kopje,
179-180. — 97 en 99, Twee halsgevels (XVIII c) met kuif
en aanzetkrullen,
181. — 171. Fragment (XVII A) van een trapgevel,
182. — 173, Fragment (XVII A) van een trapgevel.
183. — 185, Dergelijk fragment (XVII A), Insteekverdieping,
184. — 187, Dergelijk fragment (XVII A), Insteekverdieping,
185. — 191, Gevelsteen (1661) , waarin gekroonde winkelhaak en: 1661,
186. — 197, Gevelsteen (XVII b) als de vorige, maar
zonder j aartal,
187. — 214, Fragment (XVIII a) van een halsgevel met
segmentvormig fronton, waaronder een schelp, gesneden
puilijst, deuren en bovenlichten,
176.

--

177.

—

Annadwarsstraat (St),
188. — 1, Gevel (XVIII ?), Steen (XVII A), voorstellend rollen linnen, met: „Int sware webben",
189. — 1 Onderpui (XVIII b) met uitstalkast,
190. — 7, Twee hardsteenen stoeppalen (XVII b),
191. — 24. Ingezwenkte halsgevel (XVIII a).
192. — 26, Dergelijke gevel (XVIII a).
Annastraat (St.),
193. — 6, Houten pui (XVIII A) met rijk gesneden kalf.
194. — 10, Gevelsteen (XVII a) met drie rollen (worsten?)
waarboven een dierenkop, links palmboomen en rechts een
poort.
195. — 12. Gevel (± 1560) in den trant van Vredeman
de Vries, Benedengedeelte van den top met omlijsting van
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bergsteenen krullen, bovengedeelte gewijzigd, Twee gebeeldbouwde steenen met koppen, Drie steenen, uit dezen gevel
afkomstig, zijn in het Rijksmuseum, Onderpui verbouwd,
196. — 20, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b),
197. — 28, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
Antoniesbreestraat (Sq.
198. — 16, Halsgevel (XVIII a).
199. — 23, Gevelsteen (XVII), voorstellend het offer van

Abraham met Hebreeuwsch onderschrift,
200. -- 38, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
201. — 40, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
202. — 45. Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken. In
de kuif een zon.
203. — 53, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
204. — 54, Halsgevel (XVIII b),
205. — 55, Halsgevel (+ 1700) , Twee schildhcudende
sphinxen als vleugelstukken. Hijschbalkgat met ornlijsting.
In den top een hert,
206. — 69, Zandsteenen gevel (± 1680) met doorgaande
pilasters. Omgekorniste kroonlijst, Inwendig: twee zolderschilderingen (XVII),
207, — 70. Gevel (1790) met rechte kroonlijst, waarin:
A 0 1790.
208. — 75, Gevel (1787) met rechte kroonlijst, waarin:
1787,
209. — 82, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c), in welks
zijgevel een steen (XVII A), waarop een vouwstoel.
210. — 88. Gevel (XVIII a) , met getoogde kroonlijst,
211. — 90, Tuitgevel (XVIII b), met siervaas als bekroning,
212. — 92, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
213. — 96, In den zijgevel een gevelsteen (XVII a) met
wapen van Prins Maurits en een later aangebracht jaartal:
1752.
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Armsteeg (Oudelijds),
214. — 1, Gevelsteen (XVII a) met duff, die een olijftak
draagt,
215. — 24, Halsgevel (XVIII a),
216. — 16, Halsgevel met 1715 in den top, Gevelsteen,
voorstellend een vos, die een haan grijpt,
Bantammerstraat (Binnen-).
217-219. — 2, 4 en 6, Drie gelijke halsgevels (XVIII a),
220. — 5, Halsgevel (XVIII a),
221, — 9, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
222. — 15. Pui (XVIII d, trant Lodewijk XVI),
223. — 20, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
224. — 22, Dergelijke gevel (XVIII c),
225. — 23. Halsgevel (XVIII b),
226. — 26, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
227. — 32. Halsgevel (XVIII b),
Bantammerstraat (Buiten-),
228. — 3. Fragment (1652) van een pilasterg2vel van
bak- en bergsteen, met: 1652,
229. — 5, Trapgevel (XVII) met pilasters,
230-232. — 7, 9 en 10, Natuursteenen aanzetkrullen
',XVIII A),
233. — 13, Pui (XIX a).
234, — 14, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
Barndesteeg,
235, — 2, Trapgevel (-± 1600) met gewijzigde pui en top,
236. -:— 6. Voormalige ingang der Latijnsche school (thans
Gemeentelijke geneeskundige dienst), Bergsteenen poortje
(XVII a, geverfd) met pilasters en een ovaal wapen erboven,
237. — 7. Trapgevel (XVII, gepleisterd),
238. — 11. Ingezwenkte halsgevel (XVIII) met gevelsteep ; „D Groene Bock".
239. — 18-20, Gevel (XVIII b) met getoogde kroonlijst.
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BATAVIERDWARSSTRAAT (EERSTE)
Batavierdwarsstraat (Eerste),
240. — 1. Gevel (1665) met festoenen, Op een cartouche:
1665,
Begijnensloot (Gedempte),
241. — 15, In den zijgevel een steen (XVII B) : schaap,
en twee sluitsteenen met schaapskoppen,
Begijnenstee g.
242. — 3, Ingezwenkte halsgevel (midden-XVIII),
243. — 6, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c, eenvoudigj
met kuif en zware aanzetkrullen,
244. — 7, Halsgevel (XVIII a), met matversiering op de
vleugelstukken, Twee ovale lichten,
245. — 9, Geschonden puntgevel (1633) : eerste verdieping met halfronde ontlastingsbogen met sluitsteentjes (de
middelste met diamantkop) , Bergsteenen bander, Steen:
cartouche met: 1633.
B e g ij n h o f (zie ook e 26 en 34),
246. — 2-3, Puntgevel (XVI d) met overgebouwde verdieping op vernieuwde consoles.
247. — 5, Hooge ingezwenkte halsgevel (XVIII a) met
gemetselde rollaag en zandsteenen aanzetkrullen. Groot
driehoekig fronton,
248. — 7, Ingezwenkte halsgevel met krullen en kuif
(XVIII c),
249. — 8, Fragment (± 1650) van een trapgevel met
bleine vleugelstukjes (± 1650),
250. — 19, Halsgevel (1721) met gebeeldhouwde vleugelstukken, eindigend in aanzetkrullen, waarop een siervaas;
gebogen fronton met schelp. Onder de aanzetkrullen: 1721,
Gevelsteen: terugkeer uit Egypte „Uyt Egypten hebbe ik
mynen soon geroepen",
251. — 20, Halsgevel (1721) als de vorige, zonder gevelsteen,
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252. — 22, Halsgevel (1736) met gebeeldhouwde vleugelstukken, eindigend in aanzetkrullen, waarop een siervaas,
Gebogen fronton met versiering en: 1736,
253. — 23. Halsgevel (1660) met vleugelstukken, aanzetkrullen en gebogen fronton, Twee zandsteenen linters met
„Anno -1660", en steen met den H, Johannes Evangelist.
254. — 24, Gevelsteen (XVII B), voorstellend de H, Ursula en haar gezellinnen,
255. — 25, Puntgevel (XVII c) met kleine aanzetkrullen
op de hoeken en aan den top, Ovaal licht boven de deur
• en twee ovale nisjes met omlijsting in den top, Steen met:
„Iniuria ulciscenda oblivione",
256. — 26. Huis „Bethani6", Halsgevel (XVIII b) met
aanzetkrullen, gebogen fronton met kuif, en versierde omlijsting van .het hij schbalkgat,
257. — 27, Halsgevel (XVIII b) met aanzetkrullen op
gebeeldhouwde lijst, In den top ide H. Maagd met het kind,
waarboven een kroon; hieronder: „S. Maria", Eenvoudige
deur met kalf en bovenlicht,
258. — 28. Fragment van een puntgevel (XVII c) met
voluten en klein gebogen fronton, Twee ovale omlijstingen
van oeils-de-boeuf (dichtgemetseld),
259. — 33, Halsgevel (1744) met gebeeldhouwde vleugelstukken en aanzetkrullen, waaronder: 1744; gebogen fron.ton met kasteel en: „Poelenburg",
260. — 34. Houten puntgevel (XVI a, in 1888 gerestaureerd) ; overstekende tweede verdieping op consoles tegen
de raamlijsten der eerste,
261. — 40. Fragment van een ingezwenkte gevel (1757)
met aanzetkrullen en kuif; in den top: 1757,
262, — 41, Ingezwenkte halsgeNiel. (XVIII c) met krullen
en kuif,
Berenstraat,
263. — 6. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met kuif,
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264-265. — 10 en 12, Twee dergelijke gevels (XVIII c).
266. — 18, Oude vleugelstukken (XVIII a) aan een vernieuwden Bevel,
267. — 22, Puntgevel (XVIII b) met recht topje, waarop
een klein fronton, Aanzetkrullen,
268. — 24. Halsgevel (XVII d) met gebeeldhouwde vleugelstukken en omlijsting van hijschbalkgat.
269. — 25, Halsgevel (XVIII b) met schelp in het fronton en zijstukken met kwabornament, In den top: „Godes
Seegen" enz,
270. — 30, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c, in 1895 gerestaureerd, blijkens jaartal),
Bergstraat,
271. — 1, Halsgevel (+ 1725) met vleugelstukken,
272. — 3, Dergelijke halsgevel (± 1725),
273. — 5. Dergelijke halsgevel (+ 1725), met gebeeldhouwde omlijsting van hijschbalkgat,
274. — 6, Halsgevel (1724) met gevelsteen: „17, De Koorenmaat, 24",
275. — 16, Halsgevel (± 1700) met bergsteenen vleugelstukken, Twee omlijstingen van ovale lichten. Deuromlij sting
met smeedwerk voor de zijlichten to weerszij den van de deur,
Bethani6ndwarsstraat,
276-277. — 9 en 11. Twee fragmenten (1689) van gevels,
met steenen: „Anno -1689",
278. — 17, Trapgevel (XVII A),
279. — 18. Ingezwenkte halsgevel (XVIII a) met steen:
landman, en: Anno 1623,
Bethanienstraat,
280. — 3. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
281. — 5, Halsgevel (XVIII a),
282. — 7, Ingezwenkte halsgevel (XVIIII a), Gevelsteen
met Moriaanshoofd en twee zwanen, opschrift: „Act. 8, vs,
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37" (over den door den apostel Philippus bekeerden Moor),
283. — 9, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
284. — 14, Ingezwenkte halsgevel (XVIII a), met gevelsteen in den top.
285. — 15, Halsgevel (XVIII c),
286. — 23. Halsgevel (XVIII a),
287. — 24, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
288. — 27, Halsgevel (XVIII a).
289. — 37, Ingezwenkte halsgevel (XVIII a),
Beulingstraat,
290. — 1, Ingezwenkte halsgevel (XVIII d), Fronton weggebroken, top recht afgedekt; kleine aanzetkrullen en hijschbalk,
291. — 2, Halsgevel (XVIII b). Cinder het fronton een
schelp,
292. — 4. Pakhuis (± 1700). Puntgevel, waarop een
recht topje met segmentvormig fronton; rollaag en zandsteenen aanzetkrullen,
293. — 5 en 7, Twee gevelsteenen: Anno -1700,
294. — 6. Gevel (XVIII c) met getoogde kroonlijst. Vier
consoles,
295. — 15, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met segmentvormig fronton, kuif en groote aanzetkrullen, Houten
onderpui.
296, — 17, Halsgevel (XVIII A) met kuif,
297. — 21. Een rijk gesmeed ijzeren uithangteeken
(XVIII c) met monogram J, P. L., beeldje, een smid voorstellend, twee sleutels en ranken-ornament, van dit huffs
afkomstig, is thans eigendom van het Kon, oudheidkundig
genootschap en bevindt zich in het Nederlandsch museum,
298. — 25, Halsgevel (1653) in den trant van Vingboons,
met Ionische en Dorische pilasters over de eerste en tweede
verdieping, vleugelstukken, geschonden top, twee ronde
lichten, Twee steepen met festoenen en twee: 1653.

BEURSSTRAAT
299. — 27, Gewijzigde gevel (1649) met dampilasters
en latere rechte afdekking, Gevelsteen: Anno 1649,

Beursstraat,
300. — 15. Ingezwenkte 'halsgevel (± 1680).
301. — 17. Gootconsoles (XVIII c).
302. — 21, Festoenen (XVIII),
303. — 31. Halsgevel (XVIII a, gewijzigd). Twee ovale
vensters met cartouches,
304. — 39. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
305. — 41, Halsgevel (1677), waarin gevelsteenen met
gekroonde ster en: Anno -1677,
306, — 75, Pakhuis (XVIII c) , Ingezwenkte halsgevel.
Kuif en aanzetkrullen, Boven twee luiken, hijschbalk,
307, — 81, Halsgevel (XVIII b) met rijk gebeeldhouwde
vleugelstukken, kuif en hijschbalk,
308. — 83, Puntgevel (XVIII d) met recht topje, waarop
cen segmentvormig fronton; zandsteenen aanzetkrullen en
hijschbalk,
309. — 85, Smal pakhuisgeveltje (XVIII d), puntgevel,
waarin twee luiken met gekoppelde zijlichten,
310. — 89, Pakhuis (XVIII d) , Breede puntgevel met
recht afgedekten top, zandsteenen aanzetkrullen en hijschbalk.
311. — 91. Gepleisterd fragment (XVII b) van een gevel
met korfbogige ontlastingsbogen, waarin sluitsteenen,
312. — 93. Eenvoudig pakhuis (XVIII B), Puntgevel,
Zandsteenen aanzetkrullen, waaronder twee ovale lichtepeningen, to weerszijden van een luik,
Bickersgracht,
313. — 12. Gevelsteen (1688), voorstellende een schip,
met opschrift: „A° T Smalschip 168r,
314. — 16, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken.
315. — 22, Gevelsteen (XVII b) : „In Vreelant",
316. — 74, Halsgevel (XVIII a),
162

BICKERSPLEIN

92, Geknotte pakhuisgevel (-4- 1650) „Het Fortuin", op de wijze van de Saaihal (zie d 22) ; met trapezium=
vormigen top, en igelijk aan den gevel Prinseneiland nr, 151,
318. — 94, Geknotte pakhuisgevel (--H 1650) „De Faam",
als de vorige,
317.

—

Bickersplein,
319. — 3, In den zijgevel een steen met gekroonden
hamer en spijkers, en; 1644.
320. — 11, Getoogde kroonlijst, waarin: 1729, Onder de
gesneden omlijsting van het middenvenster de voorstelling
van een houtkooperij,
Bickersstraat (Groote),
321. — 23, Pilastergevel (1659), navolging van het Vingboonstype, Pilasters met Dorische kapiteelen, het middelste
paar over de voile hoogte doorgevoerd; gebogen fronton en
bergsteenen vleugelstukken, Gevelsteen met schip en: 1659.
322. — 25. Trapgevel (1652) van bak- en bergsteen, Ontiastingsbogen; smalle zijvensters, Houten pui met insteek.
Gevelsteen met kasteel en; 1652.
323. — 35. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen en kuif,
324. — 37, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) als de vorige,
325. — 39, Dergelijke gevel (XVIII c), maar met rijkere
krullen en kuif,
326. — 41, Gevel (1738) met getoogde kroonlijst, Siervazen op top en hoeken,
327. — 49. Ingezwenkte halsgevel, In het fronton een
steen met drie smeden en opschrift: „1747. Aan Gods
Zegen", enz.
328. — 83. Eenvoudige trapgevel (XVII b),
329. — 95. Dergelijke trapgevel (XVII b),
330. — 97. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen en kuif,
331. — 99. Trapgevel (XVII b, gepleisterd).
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Binnen Bantammerstraat, Binnen Brouwersstraat enz., zie
Bantammerstraat (Binnen), Brouwersstraat
{B nn en) enz.
Binnenkant,
332. — 12, Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst, Deurcmlijsting en kalf,
333. — 24, Bovenlicht (XVIII b),
334. — 25, Halsgevel (XVIII a),
335. — 26. Gevel (XVIII c) met rechte kroonlijst; versierde vensteromlijsting en oude stoep,
336. — 27, Pilastergevel *) (± 1650), navolging van het
Vingboonstype, Ionische pilasters; vleugelstukken in den
vorm van horens van overvloed, Inwendig: gang met opengewerkte stucversiering (XVIII c), trapje met vier zware
vierkante balusters (XVII B) ; zaal met stucplafonds, schoorsteen met stucboezem en grijsmarmeren mantel (alles eenvoudig XVIII c),
337. — 28. Gevel (XVIII b) met getoogde kroonlijst,
Inwendig: gang met eenvoudig stucwerk (XVIII d), gesneden
eiken trapleuning; in de bovenzaal een deur met stucversiering; zijkamer met gesneden vleugeldeuren (XVIII d) ; binnenkamer met grijs marmeren schoorsteenmantel; zaal met
lambris en stucplafond (alles XVIII d).
338. — 32. Halsgevel (XVIII a),
339. — 33. Pakhuis (XVII), Puntgevel,
340. — 46, Inwendig: in de gang een deur (XVIII a) in
gesneden omlijsting en bekroond door een buste van stuc,
341. — 48, Puilijst (XVIII d) met consoles.
Blauwburgwal,
342. — 1. Drie friessteenen: vos met vleugels „D Vliegende Vos", en: 1648; zes ankertjes (XVII A),
Eigendom der vereeniging „Hendrik de Keyser",
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— 2. Gevelsteen met schip en: 1754,
344. — 3, Fragment (1648) van een pilastergevel in den
trant van Vingboons, Vier doorgaande pilasters, Gewijzigde
top (XVIII),
345. — 4, Dergelijk fragment (1649), Pui en top gewijzigd,
346. — 8. Dergelijk fragment (1646),
347. — 11. Top (± 1725) van een halsgevel,
348. — 12, In den zijgevel een steep (XVIII c), waarop
een zeilschip,
349. — 21. Halsgevel (XVIII a) met bergsteenen vleugelstukken en omlijsting van het hijschbalkgat. Houten winkelpui,
350. — 22. Ingezwenkte halsgevel (XVII d) , Festoenen
op de zijkanten en onder het gebogen fronton, In den zijgevel
houten consoles onder overstek,
343.

Blindemanstee g.
351. — 19, Gevelsteen met schild, waarin drie schelpen
en: 1619,
Bloedstraat,
352. — 16. In den top een gekroonde os. Gevelsteen met
schaap en lam, opschrift: „Dat voet is goet" en: 1724.
353. — 20. Puntgevel (XVII c) met vier zandsteenen festoenen onder de vensters der twee bovenste verdiepingen.
Gevelsteen, een kat voorstellend, Hijschbalk,
354. — 22, Verminkte halsgevel (XVIII a),

Bloemdwarsstraat (Eerste),
355. — 3, Gevelsteen (XVII ?) met hollend paard, op-

schrift „Yder zijn zin", en: 1787.
356. — 11, Halsgevel (XVIII b) met bergsteenen vleugelstukken Regence,
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B1oemgracht.
357. — 8, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) , met liggend
kalf op den top,
358. — 9. Halsgevel (-I- 1725), met vleugelstukken,
359. — 10, Trapgevel (XVII b) van bak- en bergsteen;
gevelsteen in den vorm van een cartouche, waarop een doos.
Pui gewijzigd,
360. — 13, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met festoenen op de zijkanten, Twee ovale lichten in geprofileerde
bergsteenen omlijsting, Hijschbalk in dergelijke iomlij sting,
361. — 22, Ingezwenkte halsgevel (1735) met bergsteenen aanzetkrullen, In den top het jaartal 1735; op den top
een siervaas,
362. — 30. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met gekoppeld drielichtskozijn; bovenlicht (XVIII d),
363. — 36, Gevel (XVIII c) met getoogde kroonlijst met
kuif en twee hijschbalken,
364. — 45, Halsgevel (-I-- 1725) met vleugelstukken en
gebogen fronton, Hijschbalkgat in gebeeldhouwde omlijsting,
365. — 47. Eenvoudige gevelsteen: 1628,
366. — 55, Halsgevel (± 1725) met vleugelstukken en
fronton,
367. — 64, Ingezwenkte halsgevel (4-- 1750),
368. — 70, Halsgevel (-I-1725) met aanzetkrullen, waaronder lamberkijns, Bergsteenen omlijsting van hijschbalkgat,
369, — 77. In een vernieuwden gevel een steen: „De
Saaijer A° 1752".
370-371. — 83 ien 85, Twee halsgevels (± 1725) met
bergsteenen vleugelstukken, fronton en siervazen op de
hoeken,
372. — 86, Halsgevel (+ 1700) met bergsteenen vleugelstukken, Twee omlijstingen van ovale lichten,
*) Eigendom der vereeniging „Hendrik de Keyser",
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373-375. — 87, 89 en 91, Drie trapgevels *) (1642) van
bak- en bergsteen, Korfbogige ontlastingsbogen met aanzeten sluitsteenen. Twee jaartalsteenen, Gewijzigde onderpui.
In nr, 87 een gevelsteen, voorstellend een man met mantel;
in nr, 89 een dergelijke steen: man met spade; in nr, 91 een
steen: zaaier,
376. — 97, Houten omlijsting (XVIII a) van een middenvenster, met monogram,
377. — 108, Pilastergevel (1644) in den trant van Vingboons, Dorische pilasters, waarvan het middenpaar is doorgevoerd; vleugelstukken, driehoekig fronton, haakanker, gebeeldhouwde houten puilijst. Onderpui gewijzigd, Inwendig;
gang met stucwerk (XVIII).
378. — 124, Halsgevel (4-- 1725) met vleugelstukken en
kuif, Onder de vleugelstukken lamberkijns.
379. — 126, Inwendig: in een voorkamertje wandschilderingen (± 1800, gedeeltelijk later opgefrischt) van zes
vakken, waarvan een de voormalige Raampoort voorstelt,
en waartusschen smalle decoratieve paneelen met zegeteekenen, vruchten, enz,
380. — 133. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met kuif
en krullen, waaronder: 177?; gevelsteen met bazuinengel en
opschrift: „Vrede is Myn Doelwit",
381-384. — 148, 150, 158 en 164, Vier halsgevels (± 1750)
met bergsteenen vleugelstukken, In het fronton van nr, 164:
1750.
385. — 160, Gevelsteen (XVII) met zon en: „De Son".
386. — 166, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met kuif
en aanzetkrullen,
387. — 172, Halsgevel (1740) met vleugelstukken, Gevelsteen met opschrift: „A° 1740 T Scrikkeljaael.
388. — 189, Gevel (-f-1800) met rechte kroonlijst, boven
welks middenrisaliet een driehoekig fronton, waarin druiventrossen.
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Bloemstraat.
389. — 2. Halsgevel (+ 1725), in welks top een schild,
waarin hand met troffel. Gevelsteen (XVII) met wereldbol,
waarbij een weenend en een lachend hoofd en opschrift,
„Demokriet en Herakriet" (sic),
390. — 11, Ingezwenkte halsgevel (1737) met aanzetkrullen, waaronder het jaartal, In het fronton twee schilden
met schaaf en troffel.
391. — 12, Gevelsteen (XVII a), voorstellend een man
met hoed in de hand en: „In den ...... "
392. — 16. Gevelsteen (XVII a): „D Pellecaen",
393. — 19, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
394. — 25, Fragment (XVII B) van een gevel, met
smalle zijvensters en twee medaillons; 1724.
395. — 42. Trapgevel (XVII A) met zestien sierankers,
396. — 47, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) met krullen en kuif,
397. — 57. Trapgevel (XVII A) met toppilaster waarin
hijschbalk, Gekoppeld tweelichtskozijn, Fragment van een
gevelsteen, voorstellend twee loopende kinderen,
398. — 76. Halsgevel (1663) met smalle zijvensters;
vleugelstukken met visch en festoen; twee festoenen in den
Bevel, Drie gevelsteenen: „De kerck van Diemen" en: Anno
1663.
399. — 112, Halsgevel (1737) met bergsteenen vleugelstukken, In het fronton de Hollandsche leeuw en; 1737,
400. — 152. Halsgevel (± 1725) met bergsteenen vleugelstukken, In het fronton drie vogels (uilen?),
401. — 174. Gevelsteen (XVIII) ; schuitenmaker,
402. — 189, Ingezwenkte halsgevel (1765) met aanzetkrullen en kuif, waaronder: Anno 1765. Gevelsteen, voorstellend een man met opengeslagen boek, een zwaan en
bazuinengel.
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Boerensteeg,
403. — 8, Halsgevel (XVIII a).
Boomdwarsstraat (Tweede),
404. — 12, Halsgevel met vleugelstukken en fronton
(XVIII b), Steen: kudde schapen, „Lammerduyn".
405. — 13. Fragment ft 1725) van een halsgevel,
Boomssloot, zie na B o o m s t r a a t.
Boomstraat,
406. — 7, Halsgevel. Steen in fronton: dorre boom en
1740,
407. — 10. Halsgevel (XVIII c).
408. — 13, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
409-410. — 15 en 16, Twee halsgevels (± 1725) met
vleugelstukken,
411. — 26, Halsgevel (XVIII b) , Steen: schuit met boomenden schipper.
412, — 28, Halsgevel, Steen: schuit (timmerwerf?) met
drie mannen in haven en: 1726.
413. — 33, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met kuif,
414. — 36, Halsgevel (± 1725) met een haan in het
fronton.
415. — 38, Ingezwenkte halsgevel met festoenen (XVII d)
Gp de zijkanten,
416. — 43, Ingezwenkte halsgevel (± 1725) met voluten
en omlijsting van top. Houten benedenpui met insteek,
417. — 63, Fragment trapgevel (XVII b), Benedenhuis
met insteek, Steen; gekroonde ster,
418-420. — 64, 72 en 73. Drie halsgevels (-I- 1725) ; sir, 73
sterk gewijzigd,
421. — 79, Steen; cartouche, waarin: 1667,
422. — 81. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met kuif en
krullen.
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Boomssloot (Krom-).
423. - 5. Ingezwenkte halsgevel (-± 1680).
424-425. - 10 en 12, Twee halsgevels (XVIII a),
426-427. - 18 en 20. Twee pakhuizen, Overdekte hijschbalken. Gevelsteen: „Schoutenburgh" en: A° 1636.
428. - 26. Pui (XIX a).
429. - 30. Trapgevel (XVII a) ; gewijzigd.
430, - 31, Steenen aanzetkrullen (XVIII) , Raamkozijnen. Deuromlijsting (XIX a),
431. - 32. Halsgevel (± 1680).
432. - 33, Pakhuisgevel (XVIII) ; bovendeel gewijzigd,
433. - 35. Halsgevel (XVIII b),
434. - 37. Halsgevel (XVIII a),
435. - 38. Halsgevel (XVIII b),
436. - 42. Bloemvormige natuursteenen aanzetkrullen
tXVIII).
437. - 43, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) , Steen:
Suylen,
438. - 47, Fragment halsgevel (4-- 1680) ; steenen aan-

zetkrullen,
439-440. - 51 en 53, Twee pakhuisgevels (1757),
441-440. - 59, 61 en 63, Pakhuisgevels. Steen: tijger,
„De teyger" en: Anno 1723, Nr, 61 heeft steenen aanzet-

krullen,
444.

-

67, Gevel met getoogde kroonlijst (XVIII c).

Consoles.
445.

-

69, Ingezwenkte halsgevel (+ 1680).

446, - 73. Pakhuisgevel (XVII) ; top gewijzigd. Pilasters.

Natuursteenen aanzetkrullen.
447. - 75. Pakhuis, Puntgevel (XVII) ; gepieisterd.
Boomssloot (Recht-),
448. - 9, Halsgevel (XVIII b Ovale vensters met
cartouches,
449. - 11. Gevel met rechte kroonlijst (XVIII).
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450. — 22. Pakhuisgevel (XVII),
451. — 33, Gevelsteen: 1726: „De roode Leev",

Pakhuisgevel (XVII),
37, Pakhuisgevel (top gewijzigd XVIII a),
454. — 38, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c).
455, — 39, Pakhuisgevel (XVII),
456. — 41, Vleugelstukken (XVIII),
457. — 42. Pakhuisgevel (XVIII) , Ovale vensters met
cartouches, Aanzetkrullen,
458. — 49, Halsgevel (XVIII a)
459. — 51, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c).
460. — 61, Pilastergevel van bak- en bergsteen in den
trant van Vingboons, Vier steenen: festoen, Anno 1645 en
borstbeeld (man met pijpkraag) •
461. — 65, Trapgevel (XVII) ; gewijzigd,
462. — 68-70, Halsgevels (XVIII a),
463. — 69. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c).
464. — 82. Pakhuisgevel (XVII). Rondbogen; steenen
aanzetkrullen,
465. — 85, Puilijst met consoles (XVIII c),
452. —
453.

—

Breestraat (Joden-) , zie Jo d e n b r e e s t r a a t,
Brouwersgracht.
466. — 28, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken en

bekroning; beneden vernieuwd,
467. — 30. Dergelijke halsgevel,
468. — 32, Ingezwenkte halsgevel (1773, volgens een
vroeger aanwezigen steen) met krullen en kuif. Beneden
vernieuwd.
469. — 35. Twee versierde vensterdorpels (XVIII a).
Gesneden houten deuromlijsting,
470. — 39, Pakhuis, Fragment (XVII b), vermoedelijk
van een tot ingezwenkten halsgevel gewijzigden trapgevel
met bergsteenen banden en boogblokken,
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471. — 40, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken en
bekroning, Beneden vernieuwd,
472. — 41, Gevel met rechte kroonlijst (XVIII d) met
hardsteenen bekleeding om benedenverdieping. Houten
kroonlijst met balustrade, Beneden vernieuwd. Inwendig:
Gang met stucversieringen Lodewijk XVI, Zijkamer: grijsmarmeren schoorsteenmantel, vergulde Spiegel, lambrizeering met vakken (de hierin behoorende schilderingen van
Andriessen van 1791 zijn verkocht), stucplafond, boven deur
houten medaillon in hoog relief (alles Lodewijk XVI) . Zaal:
stucplafond (XIX a).
473. — 44, Ingezwenkte halsgevel (XVIII a) met festoenen op de zijkanten, Twee ovale lichten in omlijsting.
Tegen den zijgevel een pothuis, Beneden vernieuwd,
474. — 45, Fragment (XVII b) van ingezwenkten halsgevel als Brouwersgracht nr, 39 (oorspronkelijk trapgevel),
Vensters gewijzigd; de hals later erop gezet,
475. — 46, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) , Zijkanten
van top en de kuif van bergsteen, Beneden vernieuwd. Tegen
den zijgevel een pothuis,
476. — 48, Halsgevel *) (XVII d) met bergsteenen dolfijnen als vleugelstukken, Bergsteenen schild als hijschbalkomlijsting.
477. — 50, Ingezwenkte halsgevel *) (XVIII c) , Zijkanten van den top, krullen en kuif van bergsteen,
478. — 52, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) , Steen Rococo; twee stoelen (een „oud-Hollandsche" stoel en een
Lodewijk-stoel) , Beneden vernieuwd,
479. — 53, Steen; kruiwagen en 1625,
480. — 54, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) , Bergsteenen zijkanten, krullen en kuif,
481. — 56, Ingezwenkte halsgevel, Bergsteenen zijkanten, krullen en bekroning: cartouche Lodewijk XIV, waarop:
*) Eigendom der vereeniging „Hendrik de Keyser",
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1744, Bekronende vaas, Beneden vernieuwd, In den zijgevel
drie omlijstingen van kleine vensters (XVIII b),
482, — 60, Halsgevel (XVIII b), Geheel vernieuwde gevel,
waarop de bergsteenen vleugelstukken weder zijn toegepast,
483. — 68, Halsgevel (XVIII a) met bergsteenen vleugelstukken en bekroning,
484. — 75-77. Geknotte dubbele brouwerij- of pakhuisgevel verbouwd uit dubbelen trapgevel (XVII b) , Steen:
kroon, Te weerszijden steenen: 1631, 1857, Zeshoekig middenlicht,
485. — 78. Halsgevel (XVIII a) met bergsteenen vleugelstukken op welker krullen siervazen. Beneden vernieuwd.
486. — 80. Halsgevel (± 1725) met bergsteenen vleugelstukken en schelpbekroning, Beneden vernieuwd,
487, — 92, Ingezwenkte halsgevel (± 1775). Zijkanten,
krullen en kuif, Rococo,
488. — 98, Halsgevel (XVIII a) met bergsteenen vleugelstukken en bekroning, Twee ronde lichten in omlijsting,
489. — 99, Halsgevel met bergsteenen vleugelstukken en
bekroning, Bovenin; wolf en „17 Wolf 11". Beneden vernieuwd,
490. — 114-118, Geknotte dubbele brouwerij- of pakhuisgevel (vereenigd als nrs, 75-77 en 174-178) , Steen; keizerskroon en 1618 (op lint onder de kroon) , Rondbogige pakhuisdeuren, De top is in 1725 gewijzigd,
491. — 120, Pilastergevel (XVII c) in den trant van
Vingboons, met doorgaande Ionische pilasters, waarvan de
twee middelste doorgevoerd en driehoekig fronton dragend,
Vleugelstukken en festoenen naast den top, Twee ovale lichten in omlijsting, Geheel geverfd; beneden vernieuwd,
492. — 122, Gevel met getoogde kroonlijst (XVIII b) met
snijwerk en bekronenden siervaas, Hijschbalk in gesneden
omlijsting, Beneden verbouwd,
493. — 124, Halsgevel (--E- 1725) met vleugelstukken en
bekroning,
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494. — 128. Halsgevel (XVII d) met bergsteenen festoenen langs de zijkanten en met gebogen fronton, Bovenin twee
ovale lichten in bergsteenen omlij sting. Houten drielichtskozijn Lodewijk XIV,
495. — 133, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met siervazen op de hoeken en kuif,
496. — 143. Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) met zijkanten Lodewijk XIV,
497. — 145, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen en kuif, waaronder een koe uitgehouwen,
498. — 154, Pakhuisgevel „De Hond", geheel vernieuwd,
alleen krullen en bekroning Lodewijk XIV.
499. — 161, Hoekhuis, Fragment van een pilastergevel
(XVII) met ingezwenkten top (XVIII) en op consoles overspringenden zijgevel,
500. — 162, Hoekhuis, Pakhuisgevel (XVIII c) „De twee
stokvissen". Topgevel met twee aanzetkrullen en een kool,
Boven de deur smeedwerk, waarin twee gekruiste stokvisschen en monogram J. Koolhof. Boven den zijgevel twee
krullen,
501. — 174-178, Geknotte pakhuisgevel (XVII b) voor
drie pakhuizen, In het midden op een luik: „'t Slagthuis". Midden in de afdekking van den top het wapen van
Amsterdam, geflankeerd door twee bollen, Brie hijschbalken,
502-503. --183 en 185, Twee gewijzigde gevels (XVIII d),
Wier hooge benedenverdieping nog de oude indeeling met
insteek heeft, Nr. 183 is een ingezwenkte halsgevel met
aanzetkrullen en halfrond afgedekten top; nr. 185 heeft trans
een rechte kroonlijst (-I- 1870),
504-507. — 188-202, Reeks van pakhuizen (XVII) met
puntgevels, Vensters met houten middenstinen,
508. — 191. Pakhuis (XVIII), Puntgevel, Rondboogvensters, bergsteenen onderdorpels en negblokken, Afdekkingen
N an den top vernieuwd.
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509. — 193, Pakhuis (XVIII). Puntgevel, Op een middenluik: „Snoek",
510. — 195, Dergelijk pakhuis,
511. — 197, Dubbele geknotte pakhuisgevel (XVIII b,
vgl, Brouwersgracht 75-77, 114-118, 174-178),
512. — 199, Pakhuis (XVIII). Puntgevel (als nrs.191-195),
513-518. — 202-212, Reeks van pakhuizen (XVII) met
puntgevels en rondboogvensters,
519. — 204-206, Brouwerij of pakhuis (XVII b, vgl, nrs,
75-77 enz.) met geknotten gevel, waarop een liggend heft.
Op den onderdorpel van het middenluik: „Het kleine groene
Hert", Twee rondbogige ingangen, Luiken en vensters met
hardsteenen onderdorpels, Groote hijschbalk,
520-524. — 203-209 en 213, Vijf pakhuizen (XVIII) met
puntgevels en recht of gedekte vensters,
525. — 218, Pilastergevel (midden-XVII) van het Vingboonstype, met twee doorgaande pilasters. Vleugelstukken,
waaronder twee cartouches,
526. — 220, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met kuif
en aanzetkrullen,
527-528. — 236 en 240, Twee pakhuisgevels (XVIII) met
rondbogige vensters,
529. — Pakhuisgevel (XVII d) met puntgevel en streks
gedekte vensters,
530-531. — 248 en 250, Twee pakhuizen, Puntgevels. Streks
gedekte vensters. Boven den verlaatbak een steen: 1684,
532-534. — 252, 254 en 256, Twee pakhuizen (XVIII).
Puntgevels, Rondbogige vensters; bergsteenen onderdorpels
en negblokken, Oorspronkelijk brouwerijen?
535. — 268, Pakhuis (-I- 1630) , Trapgeve1, Bergsteenen
afdekkingen en streks gedekte vensters,
536-538. — 270, 272 en 274, Drie pakhuizen (XVII).
Puntgevels, Bergsteenen onderdorpels en negblokken, Op de
bekroningen van nrs, 272 en 274 een leeuw en een wolf naar
elkaar toegewend, Rondboogvensters,
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Brouwersstraat (Binnen-),
539. — 4, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen
en kuif,
540-541. — 7 en 11. Twee halsgevels (XVIII b) met vleugelstukken en fronton,
542. — 22, Gevelsteen (1741), waarop voorstelling van
de wonderbare spijziging, en: „D, V garstbroode Joannes 6
vs, 3 en 9".
543. — 27. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen en kuif,
Brouwersstraat (Buiten-),
544. — 2B. Halsgevel met vleugelstukken en fronton:
1732,
545. — 4. Halsgevel (1733), In een thans verdwenen
fronton stond het jaartal,
546. — 5. Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken en
fronton,
547, — 6, Dergelijke halsgevel (XVIII b),
548. — 8. Halsgevel met gesneden omlijsting van het
venster der verdieping, waarboven een schip en „17 D Spiering 33",
549. — 14, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met festoenen op de zijkanten en gevelsteen: 1615,
550. -- 19. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen en kuif,
551. — 20, Gevelsteen (XVII d) met schip,
552. — 22. Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken en
fronton,
Brugsteeg (Lange-, Nieuwe- en Oude-), zie Lang e b r u gst ee g, Nieuwebrugsteeg en Oudebrugsteeg,
Buiten Bantammerstraat, Buiten Brouwersstraat enz,, zie
Bantammerstraat (Buiten), Brouwersstraat
(B uite n) enz,
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Damrak,
553. — 6. Halsgevel (XVIII a) met bergsteenen vleugelstukken, In het fronton twee gekruiste ankers,
554. — 8, Halsgevel (XVIII b), waarop het borstbeeld
van een gelauwerd Romein, Vleugelstukken en siervazen,
555, — 50, Halsgevel (XVIII a) met bergsteenen vleugelstukken,
.
556. — 57. Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) met bergsteenen krul len,
557. — 59. Pilastergevel (1632) van bak- en bergsteen,
met top bestaande uit twee trappen, waartegen bergsteenen
vleugelstukken, Op elke verdieping Dorische pilasters verbonden door rondbogen, in de boogvelden kopjes en linten
in den trant van H, ,de Keyser, In het midden een in den
top doorgaande nis (vgl, Nieuwendijk nrs, 30 en 113), Twee
gevelsteenen: boekenstapel en 1632. Puff en kozijnen gewijzigd,
558. — 83, (Incassobank), Kroonlijst (XVIII d) met drie`hoekig fronton,
559. — 85, Ingezwenkte halsgevel (1725) met geheel
bergsteenen top.
560. — 87, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met bergsteenen festoenen op de zijkanten,
561. — 98, Van den in 1908 gesloopten pilastergevel (in
1649 gebouwd door Ph, Vingboons) is het beeldhouwwerk
overgebracht naar het Rijksmuseum,
562. — 99, Gevel (XVIII b) met getoogde kroonlijst,
waarop siervazen,
563. — 100. Gevelsteen (XVII), van het in 1903 verboUlwde huffs met sprekend wapen-Hancock (haan door een
hand gehouden),
Damstraat
564. — 2, Ingezwenkte halsgevel (XVIII B) met segmentvormige afdekking. Hijschbalk, Onderpui verbouwd,
12
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Dirk van Hasseltsteeg.
565. — 35, Gevelsteen met wapen en opschrift: „Anna
1715 't Wapen v, Munster",
566. — 36, Fragment (XVII) van een Bevel,
567. — 42, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b),
568. — 49, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met gevelsteen: „DJonge Barent",
569. — 51, Geschonden trapgevel (1646, thans puntgevel) , Ontlastingsbogen boven de vensters, waarin houten
kruiskozijnen, In het fries een steen: 1646, voorstellend Elias
in de woestijn en met opschrift: „In Elias",
570. — 53, Overgangsvorm tusschen pilaster- en halsgevel, Twee gebeeldhouwde omlijstingen van ovale lichten
en twee gevelsteenen: dubbele adelaar en St. Nicolaas. Twee
steenen linters: Anno 1666,
571. — 54, Halsgevel (+ 1725),
571a. — 58. Dergelijke gevel,
572. — 60, Dergelijke Bevel,
Doelenstraat (Nieuwe),
573. — 3, Halsgevel (± 1730) zonder bekroning. Gebeeldhouwde vleugelstukken, hijschbalk en oude onderpui,
574, — 6, Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst, tegen
welker onderzijde caissons, Fries met tryglyphen en metopen, de laatste gevuld met voorstellingen van krijgsmateriaal,
Gesneden deurpilaster, Stoep van zes treden met vijf
balusters,
575, -- 10, Gevel (XVIII c) met rechte houten kroonlijst, waarin negen triglyphen, Deur met venster daarboven
in getoogde omlijsting met pilasters, IJzeren hek,
576. — 13, Gevel (XVIII b) met getoogde zandsteenen
kroonlijst, bekroond door siervazen op het verhoogde midclengedeelte en op de hoeken, Hijschbalkgat met gebeeldhouwde omlijsting. Stoep van drie treden met hordes en
kelder,
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577-578. — 16 en 18, Twee Bevels met rechte kroonlijst
(XVIII d, thans veilinghuis Fred. Muller & Co.), In nr, 16
een ingangstravee in geblokte bergsteenen omlijsting, Op de
hoeken breede pilasters met consoles, Deur met kalf (XIX a),
Het linker benedenvenster is thans tot winkelraam verbreed,
Nr, 18 heeft een kroonlijst zonder versiering en een stoep
met vijf balusters, Nr, 16 bevat twee rijk beschilderde balkenzolderingen (door of in den trant van Pieter Quast) met
grottesken, tondo's (waarin genre-stukjes, bijbelsche en mythologische voorstellingen), vrucht- en bloemversieringen,
Doelenstraat (Oude),
579. — 6, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) , Half rond
fronton, evenals de zijkanten afgedekt met een rollaag,
580. — 8. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) , Rollaag op
de kanten, Hooge onderpui met insteek,
581. — 14, Boven in den gevel een gebeeldhouwde figuur,
de Hoop, met: 1735,
582. — 16, Gevel (XVIII a) met getoogde kroonlijst,
583. — 20, Zandsteenen pilastergevel (1650) van het
Vingboonstype, In het midden twee doorgaande Ionische
pilasters, waarop een driehoekig fronton, Vleugelstukken.
Hijschbalk, waaronder een steen met: 1650. Benedenpui
verbouwd tot winkelhuis,
Dommersstraat (Binnen-),
584. — 11, Halsgevel (1721) , Onder het fronton een Lam
Gods uitgehouwen, Gevelsteen met afbeelding der wonderbare spijziging en: „De veyf garstenbrooden", waaronder een
tiers en: 1721,
585. — 14, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c).
Driehoekstraat,
586. — Hoek Palmgracht, Boven de deur een ova& licht
in gebeeldhouwde omlijsting (XVII b),
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587, — 13, Ingezwenkte halsgevel (1747) met zandsteenen aanzetkrullen, Halfrond fronton met schelp, waaronder:
„Anno 1747", Stoep met houten trap van vier treden,
Driekoningenstraat,
588. — 15, Ingezwenkte halsgevel (XVII c) met festoenen op de zijkanten.
Droogbak.
589-590. — 5 en 6, Twee vereenigde pilastergevels
(4- 1660) van bak- en bergsteen, met Dorische pilasters. De
top is gewijzigd tot twee puntgevels, het benedengedeelte
verbouwd.
591. -- 15. Ingezwenkte halsgevel (1777) met krullen,
Gevelsteen met drie palmboomen en jaartal,
592. — 16, Puilijst (XVIII a) met versiering, waarin twee
zandloopers en een kompas, en het opschrift, „De jonge
kompasmaaker",
593. — 17, Tuitvormige top (XVIII c), waarin drie eenden zijn uitgehouwen,
D ij kdwarsstraat,
594-595. — 3 en 5. Twee gesneden deurkalven (XVIII b),
596. — 7, In een verminkten Bevel een steep (XVII A)
met heiligenbeeld en: „S, Catarina",
Dijkstraat,
597, — 7, Halsgevel (XVIII a),
598. — 9, Fragment (XVII d) van een halsgevel,
599-600. — 10 en 12, Twee gevels (XVII b) met getoogde
kroonlijsten, Die van nr, 12 met twee gesneden consoles en:
Anno 1735; bij nr, 10 zijn de consoles en de omlijsting van
een dakvenster verwijderd, Hijschbalken.
601. — 14. Ingezwenkte halsgevel (XVIII a),
602. — 16. Dergelijke Bevel,
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603-604. — 18 en 20, Twee gelijke ingezwenkte halsgevels (XVIII c),
605. — 22, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
606. — 23, Deuromlijsting (XVIII c), waarboveri een

kasteel is uitgehouwen, Gevelsteen, waarop de St, Antonieswaag is afgebeeld,
607. — 27, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c).
608. — 30, Halsgevel (XVIII a).
609. — 37, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met gesneden deurkalf.
610. — 39, Pui met snijwerk (XVIII c).
611. — 40. Ingezwenkte halsgevel (XVIII b),
Dijkstraat (Korte),
612. — 1, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
613, — 4, Puibalk (XVII),
614. — 5, Fragmenten (XVIII) met aanzetkrullen,
615. — 6, Gesneden pui-console (XVII),
616. — 7, Getoogde kroonlijst (XVIII c),

Eerste Klooster, zie Klooster (E e r s t e).
Egelantiersdwarsstraat (Eerste).
617, — 2, Gevelsteen: 1625,

Egelantiersdwarsstraat (Tweede),
618, — 4, Halsgevel met bergsteenen vleugelstukken ez.

siervazen, Op twee 'intern Anno 1728,
619. —6, Halsgevel (XVIII b) met bergsteenen vleugelstukken en fronton waarin een paard,
620. — 17, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken en
siervazen, Versierd fronton Lodewijk XIV met alliantiewapen,
621. — 22, Steen (XVIII) : bijenkorf,
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Egelantiersgracht,
622. — 8, Trapgevel (XVII b) van bak- en bergsteen;
beneden gewijzigd, Festoen under een middenvenster. Ontlastingsbogen met bergsteenen sluit- en aanzetsteenen, Twee
steenen; H, Willebrordus met vat en een man bij een put.
Fries, Zes klaverbladankers.
623. — 15, Halsgevel (± 1725) met vleugelstukken.
624. — 23, Halsgevel (--F. 1725) met vleugelstukken.
625. — 24, Halsgevel (XVIII (1), Twee omlijstingen van
cvale lichten,
626. — 31. Ingezwenkte halsgevel (XVIII d) met aanzetkrullen en recht afgedekten top met tandlijst, Hijschbalk,
Rollaag op de kanten,
627. — 34. Steen (XVII A) : spittende man en „D Graefman".
628-629. — 47 en 49, Toppen van halsgevels (+ 1725),
630. — 50, Ingezwenkte halsgevel (4- 1750) met krullen
En kuif,
631. — 52, Ingezwenkte halsgevel (XVIII d) met houten
fronton en zandsteenen aanzetkrullen, Hijschbalk, Stoep met
hardsteenen trap van vijf treden.
632. — 55, Halsgevel (+ 1725) met vleugelstukken,
633. — 63, Ingezwenkte halsgevel (± 1750) met krullen
en kuif, Vier steenen (XVII b) ; twee leeuwenmaskers, papegaai (?) en Anno . . . .
634-636. — 66, 68 en 70, Drie halsgevels (XVIII b) met
bergsteenen vleugelstukken,
637. — 69, Drie steenen: duif (?) en: Anno 1666,
638. — 71, Halsgevel met vleugelstukken, Twee steenen:
1664 (cartouches),
639. — 73. Dergelijke halsgevel (± 1700),
640. — 77. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c).
641. — 104. Trapgevel (1641) van bak- en bergsteen,
Fries met versierde hoekstukken, gesneden puilijst, Twee
steenen: Anno 1641. Twee klaverbladankers,
182

EGELANTIERSSTR AAT
642. — 106. Trapgevel (XVII b) , Gekoppeld drielichtskozijn; twee ontlastingsbogen,
643-644. — 116 en 122, Twee gelijke ingezwenkte halsgevels (XVIII c) met kuif en krullen,
645. — 145, Gevelsteen (XVII A) met borstbeeld en:
,,De koning van Bohemen",
646. — 149, In een geheel nieuwen muur (nu klooster St.
Clara) zijn gemetseld twee leeuwenkoppen, twee kraagsteenen met kopj es, een cartouche: 1632 en een relief, prins
Maurits voorstellend, met: „P. M, D. Nassau", alles uit een
vroegeren Bevel to dezer plaatse afkomstig,
647. — 164, Gevelsteen (XVII), een houthakker voorstellend, met onleesbaar opschrift,
648. — 166, Halsgevel (XVIII b) met bergsteenen vleugelstukken,
649-651. — 185, 193 en 195, Drie ingezwenkte halsgevels

(XVIII c),
652-655. — 201, 203, 213 en 215. Vier halsgevels (± 1725)

met vleugelstukken. Onder elk der frontons een alliantiewapen (het mannelijk schild met drie korenschoven, het
vrouwelijke met twee gekartelde fazen of ruiten),
Egelantiersstraat.
656. — 2 en 4, Dubbele pilastergevel in den trant van
Vingboons, Smalle zijvensters, waaronder festoenen; bergsteenen vleugelstukken, Twee cartouches: Anno 1652,
657. — 29, Fragment (XVII a) van een trapgevel, Gekoppeld drielichtskozijn. Haakanker,
658. — 31, Dergelijk fragment (XVII a),
659. — 47. Gepleisterde trapgevel (XVII A), Toppilaster
met haakanker,
660. — 49, Halsgevel (± 1725) met bergsteenen vleugelstukken,
661. — 52. Trapgevel (XVII a) van bak- en bergsteen.
Ontlastingsbogen met bergsteenen sluit- en aanzetsteenen,
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gekoppeld drielichtskozijn, toppilaster op kraagsteen, haakanker. Gevelsteen: hand met gekroonden peer,
662. — 92, Smeedwerk (XVIII c) aangebracht in de
bovenlichten,
663. — 94. Dergelijk smeedwerk in de bovenlichten.
664. — 108. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen en kuif,
665. — 116, Fragment (XVII A) van een gepleisterden
gevel met gewijzigden top. Drie gevelsteenen: leidekkershamer, hand met bijl, passer,
666. — 148, Twee cartouches als gevelsteenen: anno
1644, gemetseld in een modernen gevel,
Elandsgracht,
667. — 8, Halsgevel (+ 1725) met vleugelstukken; op
de krullen siervazen, Schelp in den top,
668. — 16. Vernieuwde gevel met getoogde kroonlijst
(XVIII c), Twee steenen: „De jonge koopman".
669. — 21, Halsgevel (-I- 1725), Gebeeldhouwde vleugelstukken, Segmentvormig fronton met schelp.
670-671. — 43 en 47, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c)
met krullen .en kuif,
672. — 49, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken; het
linker met krul, het rechter vlak (vernieuwd ?). Versiering
in het fronton,
673. — 63, Ingezwenkte halsgevel (XVIII a) met krullen en fronton,
674. — 100-102, Steen (XVIII a): vredesengel en: „Ik
hoop op Vrede".
675. — 106, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) met krullen en kuif.
676. — 122, Ingezwenkte halsgevel (XVIII A) met halfrand fronton en toppilaster op draagkopje, Gekoppelde venster- en deurkozijnen in de pui, Stoep en bank (-I- 1750),
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Elandsstraat,
677. — 22-24, Ingezwenkte halsgevel (± 1750) met
krullen en kuif,
678. — 55, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken, In
het fronton: schild met kroon, Stoepbank,
679. — 71, Steen (XVIII b) : bloemenvaas,
680. — 82, Halsgevel (XVIII c) met schelp in het fronton,
681. — 86, Steen: brug en: „I, V, 1756 D S",
682. — 88, Gevel met getoogde kroonlijst (XVIII c) met
kuif en snijwerk,
683-684. — 98 en 100, Twee halsgevels (XVIII b) met
recht afgedekten top, Breede vleugelstukken en krullen,
Smalle zijvensters,
685. — 107, Steen (XVIII A) : dolfijn,
686. — 121, Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken en
krullen,
Enge Kerksteeg, zie Kerksteeg (E n g e),
Engelschesteeg.
687-688. — 1 en 3, Twee halsgevels Lodewijk XIV:
nr, 1 (XVIII a) , nr, 3 (± 1725) , In het fronton van nr. 3
een sleutel, waaronder gebeeldhouwde omlijsting van den
hij schbalk,
689. — 2, Trapgevel, Breede gevel van vijf vensters,
boven het midden een trapgevel, In den boogtrommel van
het middenvenster een zandsteenen duif, onder dit venster
een overgeverfde steen: 1630, Zandsteenen banden en sluitsteenen,
690-691. — 5 en 7, Twee pilastergevels in den trant
van Vingboons met vleugelstukken, Fries, waaronder gesneden puilijst, In het fries steenen: posthoorn, dubbele adelaar
en 1644, Tegen de eerste verdieping pilasters, welke een
hoofdgestel dragen met een fries, Hierboven de pilasters van
den top, In elk twee omlijstingen van ovale lichten,
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692. — 25, Gevel (XVII b), oorspronkelijk trapgevel?
Twee omlijstingen van ovale lichten, Steen: „De hoeywagen",

Falckstraat,
693. — 1, Ingezwenkte halsgevel (XVIII A) met halfcirkelvormig fronton en zandsteenen afdekkingen, Hijschbalk,
694. — 9. Ingezwenkte halsgevel (XVIII) met segmentvormig fronton, Geheel gepleisterd,
695. — 43, Halsgevel (XVIII a) met segmentvormig
fronton en gebeeldhouwde vleugelstukken, Hijschbalk,
Foeliedwarsstraat.
696. — 36. Ingezwenkte halsgevel (4- 1680).
697. — 42, Trapgevel (XVII A),
698. -- 52, Twee steepen; kasteel (Muiden ?) en; 1660.
699. — 70, Ingezwenkte halsgevel (XVII d),
Frederiksplein,
700. — 2. Stoep (± 1800) met twee balusters,
701. — 4, Hek (XVIII c), alleen voor het onderhuis, met
twee ijzeren balusters,
702-703. - 10. Zandsteenen gevel (+ 1700) met rechte
kroonlijst, waarin een cartouche met wapen, en geflankeerd
door twee zittende figuren, Op de hoeken bollen, Vier gebeeldhouwde consoles, waartusschen kleine zoldervensters.
Stoephek met wapen en monogram: K, V. D. W.
704. — 13, Halsgevel (XVIII a) met gebeeldhouwde vleugelstukken; het fronton ontbreekt, Stoep met twee bladbalusters, Hijschbalk,
705, — 31, Halsgevel (XVIII a) met gebeeldhouwde vleugelstukken en segmentvormig fronton met wapen,
Gasthuismolensteeg,
706. — 3. Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) met schelp
in den top.
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707.

—

6, Halsgevel (± 1670) met festoenen langs de

zijkanten,
9, Pilastergevel (XVII c) in den trant van Vingboons, Driehoekig fronton, Dorische pilasters, Vleugelstukken tegen de bovenste en bloemkransen tegen de onderste
trappen,
709-710. — 12. Halsgevel (XVIII A), In den top: een
kasteelpoort,
708.

—

Gebed zonder end.
711. — I. Fragment (XVII) van een pakhuisgevel van
baksteen en bergsteen,
Gedempte Begijnensloot, zie B e g ij n e n s 1 o o t (G edempte),
Geelvinksteeg,
712. — 4. Halsgevel (XVIII b) met krullen,
713. — 6, Dergelijke gevel (XVIII b),
Geldersche trade,
714. — lb. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c).
715. — 3. Dergelijke gevel (XVIII c),
716. — 4, Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst, in den
trant van Lodewijk XVI,
717. — 6, Dergelijke gevel (XVIII d),
718. — 8, Dergelijke gevel (XVIII c), Boven de deur, in
een Rococo-omlijsting, twee manden en een vat: „Tabaksvat",
719. — 10, Dergelijke gevel (XVIII d),
720. — 12, Dergelijke gevel (XVIII d),
721. — 13, Gewijzigde trapgevel (± 1630) van bak- en
bergsteen,
722. — 14, Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst.
723. — 16, Gevel (XVIII c/d) met rechte kroonlijst, De
onderpui, met consoles onder de puilijst, kali, deur en boven187
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licht met een tabaksplant, is in den trant van Lodewijk XV,
het bovengedeelte in dien van Lodewijk XVI,
724. — 17, Halsgevel (XVIII a) met gewijzigde bekroning,
725. — 21, Ingezwenkte halsgevel (XVIII d),
726. — 23, Halsgevel (XVIII a),
727, — 28. Gevel (± 1750) met getoogde kroonlijst, Gesneden deurpaneelen, Gevelsteen: schip en: „Jalousie'',
728. — 34, Halsgevel (1726),
729. — 35. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met steen:
paard,
730. — 36, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b),
731. — 40, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
732. — 41. Halsgevel (XVIII a),
733. — 45, Gevel (XVIII c) met getoogde kroonlijst, Gevelsteen: „Noorweegen". Gegoten ijzeren stoeppalen,
734. — 48, Fragment (1722) van een geveltop, waarin
uitgehouwen een ploegende hoer, met opschrift: „17, De
Bouman, 22",
734. — 52, Fragment (XVII c) van een gevel met Dorische pilasters, Rechte kroonlijst (XIX a), Twee ovale yensters (XVIII a) ,
735. — 55, Gevel (XVIII c) met getoogde kroonlijst,
waarin een stroomgod,
736. — 56, Ingezwenkte halsgevel (1732), Deuromlijsting (XIX a),
737. — 65, Fragment (XVIII c) van een halsgevel,
738. — 68, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
739. — 71, Gevel met getoogde kroonlijst, waarin een
wapenschild en: 1714, Twee ovale vensters met cartouches,
740. — 72, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
741. — 74, Halsgevel (XVIII a),
742. — 78, Dergelijke gevel (XVIII b).
743. — 81, Pakhuis met puntgevel (± 1650), Top en pui
gewijzigd, In de omlijsting der deur een kasteel,
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744, — 82; Pilastergevel (1645) in den trant van Vingboons, met Dorische pilasters.
745, — 83, Fragment (1734) van een halsgevel, In den
top een druivetros en: 1734,
746. — 96, Halsgevel (1728) met wapen van IJselstein
en jaartal,
747. — 97, Trapgevel (+ 1610) met zandsteenen hoeken negblokken, In den geschonden top uitgehouwen een ton.
Pui (± 1800) , Zes gevelsteenen; drie maskers, twee leeuwenkoppen en een; stadsgezicht, Zestien sierankers, In den
zijgevel een dakkapel met puntgeveltje en hijschbalk,
748. — 99. Pakhuis met puntgevel (± 1600) , Rondbogige luiken, Puibalk,
749. — 107, Hoekhuis met pilastergevel (1634), Top gewijzigd, In de gesneden puilijst het jaartal,
750. — 114, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met steen:
wapen van Molkwerum,

Gordijnensteeg.
751. —(Ongenummerd), Gevelsteen voorstellend een pot,
met opschrift: „In de pot-ketel", en: 1625,
752. — 2, Gevelsteen, voorstellend een man, met opschrift; „De Wandelaer", en: 1702.
Goudsbloemdwarsstraat (Tweede),
753, — 10. Trapgevel (XVII) van bak- en bergsteen,
Onderpui vernieuwd,
754, — 18, Fragment (± 1725) van een halsgevel.
755. — 26. Gevelsteen (XVIII geverfd) : een varken, met
opschrift: „Int vette varken",
Goudsbloemstraat,
756. — 5. Halsgevel (± 1725) . Onder het fronton een
(onduidelijk) relief,
757. — 6. Fragment (XVII) van een trapgevel. Houten
onderpui.
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758. — 27, Ingezwenkte halsgevel, In den top een steen,
waarop een smederij en: 1723,
759. — 37, Trapgevel (4- 1650) met twee krullen tegen
den top, Gevelsteen: een meerman en: „In de Meerman",
760. — 44, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met kuif en
krullen,
761. — 57, Dergelijke gevel (XVIII c),
762. — 60, Dergelijke gevel (XVIII b), In het fronton
een voorstelling en opschrift: „tHuys to Deyl",
763. — 63, Gevelsteen (XVIII), voorstellend een distilleerketel,
764. — 70, Ingezwenkte halsgevel (1686) met festoenen
op de zijkanten, Gevelsteen: drie bloemen, en opschrift:
„Anno 1686, D'jonge goudsblom",
765. — 72, Trapgevel (± 1650) , Op den top een koe als
bekroning, Ankers,
766. — 79, Halsgevel (XVIII A),
767. — 85-87, Ingezwenkte halsgevel met festoenen op
de zijkanten, Gevelsteen: een man en: Anno 1686,
768. — 130, Halsgevel (--1- 1725) met bergsteenen vleugelstukken en fronton,
Gouwenaarsstee g.
769. — 13, Trapgevel (1661, hersteld) van bak- en bergs-Leen, Gevelsteen: Charitas, met opschrift: ,De Liefde Ao,
1661", Pui verbouwd,
'sGravelandsche veer,
770. — 9, Halsgevel (XVII d) , Gebroken halfrond fronton met kuif, Gebeeldhouwde vleugelstukken, Hardsteenen.
voet, Stoep van zes treden met drie balusters, Hijschbalk,

'sGravenhekje,
3, Gevel met rechte kroonlijst (XIX a), snijraain
en deurkalf,
771.
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772. — 5. Fragment (± 1650) van een Bevel met Dorische pilasters,
772a. — Pakhuizen der W, I, Cie,, zie d 14,
Gravenstraat,
773. — 18, Ingezwenkte halsgevel (± 1750) met krullen
en steep ; „De drie fleschjes",
Grimburgwal,
774. — 2, Ingezwenkte halsgevel (+ 1750) met segmentvormig fronton, Hijschbalk,
775. — 4, Trapgevel (XVII A) , In den top een drielichtsvenster,
776. — 5. Puntgevel (vroeger trapgevel, ± 1600) met
overkraging van verdieping, Fries, Vijf ankers,
777-778. — 6 en 8, aan de waterzijde, Twee gelijke halsgevels (XVIII a) met halfrond fronton, vleugelstukken en
hijschbalken,
779. — 13, Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst, Vier
consoles, waartusschen medaillons met koppen, Zandsteenen
onderpui met consoles,
780. — 15. Halsgevel (XVIII ,d) met driehoekig fronton
en eenvoudige vleugelstukken, Boven de vensters geprofileerde deklijsten, Onderhuis vernieuwd naar ouden tranI,
met een luifel.
Grimmenessesluis,
781-783. — Zijgevels aan Langebrugsteeg 2-6: 1', Ingezwenkte halsgevel (XVIII d ?), 2°, Trapgeveltje (XVII, gepleisterd), 3°, Ingezwenkte halsgevel (± 1750) met krullen
en recht afgedekten top.
Groenburgwa1,
784, — 1, Puntgevel (+ 1700, gerestaureerd), Vierkante
bekroning van den top met hijschbalk, Pui (± 1800), waarin deur met gesneden kalf en bovenlicht.
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785. — 2, Puntgevel, oorspronkelijk trapgevel (4- 1610)
van bak- en zandsteen, Toppilaster op leeuwenkop, Zandsteenen banden, Ontlastingsbogen van twee vensters der
eerste verdieping en strek in den top met boogblokken en
sluitsteenen met leeuwenkopjes, Fries met nog slechts een
leeuwenkop, Onderpui, deur en betimmering Lodewijk XIV.
Stoep van vier treden met drie bladbalusters,
786. — 7, Ingezwenkte halsgevel (XVIII a) met segmentvormig fronton. Krullen, Hijschbalk,
787. -- 9. Gevel met rechte zandsteenen kroonlijst
(XVIII d) met twee consoles Lodewijk XIV, waartusschen
vijf triglyphen,
788. — 17, Pakhuis, Puntgevel (-k- 1800). Middentravee
met ingang, waarboven drie groote luiken.
789. — 18, Houten kroonlijstje (XVIII d), Stoep van
zes treden, met drie bladbalusters,
790. — 19, Fragment van een puntgevel (-I- 1650) , geheel gepleisterd,
791. — 28, Pakhuis, Ingezwenkte halsgevel (XVIII A)
met segmentvormig fronton, zandsteenen afdekkingen en
aanzetkrullen, Vier pakhuisluiken boven elkaar in de midclentravee. Hijschbalk,
792. — 31, Halsgevel (XVII d) met halfrond fronton met
gebeeldhouwde vulling. Gebeeldhouwde vleugelstukken en
omlijsting van hijschbalk, Pui met consoles Lodewijk XV.
793. — 35, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met halfrond fronton met krullen en kuif, Hijschbalk.
794. — 37. Steen (XVIII b) : kelder met eaten, twee
mannen en: „De laag brandewijn stucken".
795, — 38. Puntgevel (XVIII b) met zandsteenen afdekkingen en aanzetkrullen,
796. — 40. Twee gekoppelde pakhuisgevels: ingezwenkte halsgevels (XVIII c), in het midden minder diep
ingezwenkt en hier met een palmet versierd, Halfronde frontons; twee krullen en twee hijschbalken,
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797-798. — 45 en 47, Een pakhuis en een woonhuis
onder een rechte kroonlijst to zamen gebracht. Driehoekig
frontcn in het midden, met cartouche: Anno 1775, Het pakhuis heeft vier luiken boven den ingang in de middentravee;
het woonhuis een trap van zes treden met vier balusters,
799. — 49, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met zandsteenen afdekkingen en krullen, Gekoppeld drielicht, Hijschbalk, Pui verbouwd,
800. — 51, Halsgevel (± 1700) met segmentvormig fronton met gebeeldhouwde vulling, Gebeeldhouwde vleugelstukken, Pui gedeeltelijk verbouwd, Hijschbalk,
801. — 55, Ingezwenkte halsgevel (+ 1700) met halfrond fronton, krullen en kuif, Stoep van zeven treden met
rijke balusters,
802. — 56. Halsgevel (XVII d) met gebogen fronton met
kuif, waaronder hijschbalk in gebeeldhouwde omlijsting, Gebeeldhouwde vleugelstukken, Hardsteenen voet. Stoep van
zeven treden met drie bladbalusters en een bank,
803. — 58. Fragment (XVII c) van den versierden top
van een halsgevel, Hijschbalk,
804. — 59, Gevel (± 1750) met getoogde houten kroonlijst om den hoek heengevoerd en bier met een krul eindigend, Hijschbalk in gesneden omlijsting, Stoep van zes
treden met drie balusters en een bank,
805. — 61, Stoep van zes treden met drie bladbalusters
(XVIII A ?)
806. — 69. Halsgevel (-4- 1730) met halfrond fronton.
Op den top en op de hoeken der vleugelstukken siervazen,
Hijschbalk, Stoep van zeven treden met twee bladbalusters,
807. — 71, Stoep van vijf treden met drie bladbalusters
(XVIII),
Groote Bickersstraat, Groote Houtstraat enz,, zie B i ckersstraat (Groote), Houtstraat (Groote)
enz,
13
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Haarlemmerdijk,
808. — 1, Halsgeveltje Lodewijk XIV, In het fronton:
Ao, 1725,
809. — 2, Hoekhuis, Halsgevel met bergsteenen vleugelstukken, In den top: wijngaard, „De Wijn 1729 bergh".
Windwijzer: schip (XVIII),
810. — 3, Ingezwenkt halsgeveltje (XVIII c),
811. — 5. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen
.
en kuif,
812. — 9. Top van een halsgevel (XVIII b), Bovenin:
hoedenmakerij.
813. — 20, Halsgevel (XVIII b), Onder de bekroning:
een koe,
814. — 25, Top van een halsgevel (XVIII b),
815. — 33, Steen (XVIII a) : Hercules met leeuwenhuid
en knots,
816. — 45, Halsgevel (XVIII a) met twee siervazen.
Vleugelstukken met matversiering, In het bekronend fronton een zeilschip,
817. — 47, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c). Steen:
walvisch,
818. — 49, Fragment van een gevel (XVII b) , Twee
korfbogige ontlastingsbogen,
819. — 50, Halsgevel (XVIII c) met vleugelstukken en
kuif,
820. — 54, Dergelijke gevel (XVIII c),
821. — 58, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met bergsteenen topomlijsting en kuif,
822. — 61, Halsgevel (-1- 1725) met vleugelstukken,
823. — 64, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen,
824. — 67, Halsgevel (± 1725) met vleugelstukken,
825. — 79, Halsgevel (± 1725) met bergsteenen vleugelstukken, Steen (XVIII c) : Broek op Langendijk, „In Langendyk",
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826. — 81. Steen (± 1725) : Broek op Langendijk, „In
Langdick" en wapens van Holland en Amsterdam,
827. — 97, Gevel met getoogde houten kroonlijst, waarin: 1753,
828. — 108, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met bergsteenen omlijsting en kuif,
829. — 109, Steen (XVII) : gezicht op de staid Sluis,
„Slays",
119, Ingezwenkt halsgeveltje (XVIII c) met
bergsteenen krullen en bekroning,
121, Ingezwenkt halsgeveltje (XVIII c) met
bergsteenen krullen en bekroning,
832. — 147. Halsgevel, Onder het bekronend fronton:
zon, „De Son anno 1729",
833. — 149. Halsgevel (-I- 1725),
834. — 182, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen en kuif,
835. — 188, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen en kuif,

* 830. —

831.

—

Haarlemmer Houttuinen,
836. — 1, Halsgevel (XVIII b) van een pakhuis, met
bergsteenen vleugelstukken en bekroning, Op de borstwering onder een venster twee anjelieren,
838. — 7, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen
en kuif, Steen: wapen van Enkhuizen,
839. — 11, Halsgevel (XVIII b) met bergsteenen vleugelstukken en gebogen fronton, Houten pui,
13, Cartouche (XVII b) : poort, „De vergulden
Poort",
841-843. — 17, 19 en 21, Drie houten huizen (XVIII ?),
houtpakhuizen, Aan de achterzijde puntgevels, aan de voorzijde rechte kroonlijsten (XVIII d),
844. — 23, Houten huisje, Inwendig: gesneden houten
840.

—
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schoorsteen (XVIII a) met spiegeltje en blauwe Delftsche
tegels,
845. — 25, Halsgevel (XVIII b) met bergsteenen vleugelstukken, Deur met omlijsting (XVIII d), Inwendig: Gang
met stucversiering. Zijkamer met houten lambrizeering, grijsmarmeren schoorsteenmantel, dubbele deur met gesneden
festoenen (alles XVIII d) , Achtergang met stuc (XVIII a),
Zaal met lambrizeering, stucplafond, grijsmarmeren schoorsteenmantel met notenhouten boezem (XVIII b),
846. — 35, Steen (XVIII c) : hertenjacht,
847. — 63, In de kroonlijst: 1780, '
848. — 65. Trapgevel (-± 1600), gewijzigd tot ingezwenkten haisgevel, Middendeel met bergsteenen banden in
de vensterdammen, welke op de eerste verdieping spitsbogen
dragen, Gevelsteen: geslachtswapen.
849. -- 99. Houten Bevel (XVIII d) van een houtpakhuis,
850. — 101. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen en kuif, Inwendig; wandbeschildering en gesneden trapleuning,
851. — 103. Inwendig: gang en plafond met stucversiering (XVIII a),
852. — 105. Gevel met getoogde kroonlijst: 1741, en kuif,
Inwendig: gesneden trapleuning, stucversieringen, relief
boven de zaaldeur,
853. — 109. Gevelsteen (+ 1600) : de Fortuin,
854-855. — 165 en 167, Twee ingezwenkte halsgevels
(XVIII c),
856. — 183, Pakhuisgevel (XVII B),
857. — 195, Gevelsteen: „Het walvischbeen is nu steen",
Haarlemmerplein,
858. — 10, Halsgevel (XVIII a) met bergsteenen vleugelstukken,
859. — 17, Inwendig: Gesneden trapleuning, deuren met
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festoenen. In een zijkamer een geschilderd fries. Stucmedaillon boven de zaaldeur (alles XVIII d),
860. — 23, Halsgevel (XVIII a) met bergsteenen vleugelstukken,
861. — Hoek Nieuwe Wagenstraat, In den zijgevel acht
lelieankers (XVII),
Haarlemmerstraat,
862. — 1, Ingezwenkte halsgevel (verminkt) met twee
siervazen, Omlijstingen van twee ovale lichten, Twee steenen: Anno 1685,
863. — 6. Ingezwenkte halsgevel (4- 1750) , vernieuwd,
In den top: vijf boomen, „tBos",
864. -- 11, Geveltop (XVIII), waarin uitgehouwen: een
baal,
865. — 14-16, Drie gevelsteenen: Anno 1697, en een kies,
866. — 20, Top van een halsgevel, waarin: 1735,
•867. — 29, Top (XVIII b) van een halsgevel, in het fronton: een kreeft,
868. — 40, Halsgevel (-I- 1700), Omlijstingen van twee
ovale lichten en om het hijschbalkgat,
869. — 46, In den zijgevel omlijsting (XVII c) van een
ovaal licht,
870, — 52, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c, vernieuwd
:1-- 1920),
871. — 59. Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken en
fronton,
872. -- 61, Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken en
omlijsting van een hijschbalkgat, Steen: ,,De Vreede",
873. — 62. Gevel met vernieuwde rechte kroonlijst.
Fries: 1745, Bovenin: een schaap,
874. — 63. In den zijgevel een steen: een schip (±
1700 ?).
875. — 64, Getoogde kroonlijst (XVIII b),
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876, — 71, Gewijzigde trapgevel (XVII a) met bergsteen
in de pilasters en ontlastingsbogen,
877. — 79, Bergsteenen banden, twee maskers aan de
einden van het vroeger aanwezige fries, ankers (alles
XVII b),
878. — 84, Halsgevel (XVIII c),
879-880a. -- 89, 97 en 99, Drie ingezwenkte halsgevels
(XVIII b),
881. — 105, Halsgevel (XVIII b), Omlijsting van het
middenvenster der eerste verdieping; hieronder: „De porceleyne Blompot", Gebeeldhouwd schild als omlijsting van
hijschbalkgat, Bekronende siervaas,
882. — 107, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
883. — 110, Halsgevel (XVII c) met twee paarden als
vleugelstukken. Omlijstingen van twee ovale lichten en van
hijschbalkgat,
884. — 119, Halsgevel (4- 1725) met bergsteenen vleugelstukken,
885-886. — 123 en 125. Twee halsgevels (XVIII c) met
kuif,
887-888. — 138 ien 142, Ingezwenkte halsgevels (XVIII c)
met kuif,
889. — 148, Gecemente gevel met gewijzigden top, Ontlastingsbogen (XVII b) met bergsteenblokken.
890. — 149, Halsgevel (XVIII a).
Halvemaanstee g.
2, Halsgevel (XVIII a) met bergsteenen vleugelstukken en gebogen fronton, Hijschbalk,
892-893. — 3 en 5, Twee trapgevels (XVII b) met bergsteenen hoek-, boog- en negblokken, Elliptische ontlastingsbogen, Fries met drie zandsteenen koppen, Pui en vensters
gewij zigd.
894. — 8, Ingezwenkte halsgevel met gebeeldhouwde
afdekkingen, In het fronton: 1735,
891.
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895. — 10. Halsgevel (XVIII b) , Schelpversiering in
het fronton. De gevelsteen: twee mannen bij een grot (en:
1734 ?) is verwijderd,
896. — 11, Ingezwenkte halsgevel (XVIII A) met krullen,
896a. —12, Gevelsteen (XVIII a) : zwaan,
897. — 14, Halsgevel. Onder het topvenster: 1727,
898-899. -- 16 en 18. Twee ingezwenkte halsgevels
(XVIII A) , Op nr, 18: „van ouds de Halve Maan",
Handboogstraat
900. — 3, Fragment van een gevel (1650), Vermoedelijk
oorspr. Vingboonstype, met Ionische pilasters, festoenen en
steen: „tGulde jaer 1650", Houten pui,
901. — 15, Halsgevel (XVII d) met smalle zijvensters.
Houten pui,
902. — 22, Oorspronkelijk trapgevel (?, ± 1650), nu met
dubbel gezwenkten top (XVIII), Bergsteenen banden; ontlastingsbogen,
903. — 29, Ingezwenkte halsgevel (XVII cli).
904. — 31, Gewijzigde gelvel (XVII d), nu puntgevel,
Houten pui.
Hartenstraat,
905. — 3, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
906. — 4, Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken,
waaronder versiering,
907. — 5, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
908. — 6, Gevel (XVIII c) met rechte kroonlijst,
909. — 8, Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst
910. — 13, Gevel (XVIII c) met getoogde kroonlijst,
waarin een zoldervenster,
911. — 16. Halsgevel (XVIII b) met schelpversiering in
den top,
912. — 20. Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst,
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913. — 25, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
914.._ 29. Trapgevel (± 1650) met tien gesmede ankers,
915. — 31. Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) met schelpversiering.
916. — 33. Halsgevel (-± 1750) met vleugelstukken en
schelpversiering,
Hazenstraat,
917. — 6, Gevel (XVIII c) met twee ingezwenkte toppen, waarin 0,5,; een loopende en een pronkende pauw,
918. — 22, Gevelsteen (XVIII b) : zwaan,
919. — 33, Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken, In
het fronton: een boom,
920. — 35, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met schelpversiering in den top,
921. — 62, Gevelsteen; brug met os, 1765,
Heerengracht,
922. — 1, Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken en
kuif,
923. — 10, Gevel met rechte kroonlijst (XVIII d), Deur-

omlijsting Lodewijk XV, Binnenplaats bevloerd met marmeren plavuizen (afkomstig uit huis Brouwersgracht 39) , Inwendig: Gang met stucornamenten en plafond met basreliefs, Nis voor staande klok; trapleuning met gesneden houten balusters (alles XVIII c), Binnenkamer met stucplafond
(XVIII c) ; schoorsteenmantel en deuren (± 1800),
924. — 12, Gevel met getoogde kroonlijst (XVIII b),
waarboven een attiek, Bergsteenen pui met omlijsting van
middenvenster en met twee dolfijnen tegen de hoeken, Inwendig: In de zijkamer: witmarmeren schoorsteenmantel;
vergulde spiegel, waarboven snijwerk; een ovale schildering
„en camaleu"; stucplafond; lage lambrizeering; damspiegel
met snijwerk en schadering „en camaIeu" erboven; dubbele
deuren met snijwerk en gesneden bekroning met dessus-de200
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porte (alles XVIII d), In de binnenkamer; witmarmeren
schoorsteenmantel en vergulde spiegel; lage lambrizeering
en vakken met gesneden lijsten; stucplafond (alles XVIII d),
925. — 16. Halsgevel (-I- 1725) met vleugelstukken,
926. — 19, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken, In
het fronton een alliantiewapen,
927. — 21, Halsgevel (--F 1700) met festoenen op de
vleugelstukken, In het fronton een visch, Twee ovale lichten
in geprofileerde omlijstingen,
928. — 28, Halsgevel (± 1700) met vleugelstukken, In
het fronton een medaillon met borstbeeld,
929. — 31, Halsgevel (-4- 1725) met vleugelstukken,
930. — 33. Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met festoenen op de zijkanten, Op den top twee dolfijnen; een ovaal
licht in den top,
931. — 35, Halsgevel (± 1725) met vleugelstukken,
932. — 38. Trapgevel met groote trappen (XVII a) van
bak- en bergsteen, onder invloed van H, de Keyser (enkel
overgebleven van een tweelinggevel), Bergsteenen banden
en vleugelstukken, in een waarvan: 16 .. , Pui nieuw,
933. — 39, Pakhuis, Ingezwenkte halsgevel met krullen
en kuif, Onder de krullen: Anno 1763,
934, — 40, Gevel met rechte kroonlijst op consoles
(XVIII d) , Gesneden raamkalven, Inwendig: In de zijkamer
geschilderd behangsel (XVIII d) , In de kamer erboven een
grauwtje (XVIII d),
935. — 48, Gepleisterde gevel (± 1750) met rechte
kroonlijst, waarop een balustrade met siervazen en kuif,
936. — 51, Gevel (XVIII b) met getoogde kroonlijst,
siervazen en kuif, In het fries van de kroonlijst vensteropeningen, Inwendig: Trap (XVIII b) met gedraaide balusters
en gesneden zijkanten, In een zijkamer; een lage lambrizeering, stuc-plafond, zwart marmeren schoorsteenmantel, vergulde spiegel, waarboven stucwerk, voorstellend het offer
der goden, Dergelijke binnenkamer, Zaal met lage lambri201
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zeering en stuc-plafond (± 1800). Kabinetje, waarin een
plafond (XVIII c),
937. — 54. Gevel .(± 1800) met rechte kroonlijst en gebogen fronton boven het middendeel, Middenpartij en plint
van hardsteen, het overige gepleisterd, Balcon gedragen
door vier consoles, Tusschen de vensters van de eerste en
de tweede verdieping gebeeldhouwde draperieen,
938. — 55, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken, In
het fronton een alliantiewapen,
939. — 56-58, Breede pilastergevel (XVII b) , onder invloed van H, de Keyser, Benedenverdieping met drieziklig
gebroken ontlastingsbogen; overigens korfbogen, Kroonlij st
(XIX),
940. — 57, In den top uitgehouwen een zuil (XVIII a),
941. — 59, Pilastergevel *) (1657, navolging van Vingboons), met schouderstukjes als aanloop naar den hals.
Tegen den top twee pilasters, waarboven fronton, Onder
twee van de vensters festoen.en, Twee ovale lichten met
gebeeldhouwde omlijsting, Dolfijnen als vleugelstukken van
den top, Cartouche: 1657,
942.
— 60. Gevel (XVIII b) met getoogde kroonlijst,
waarboven een attiek. Deuromlijsting met Ionische pilasters
en hoofdgestel, waarin een medallion met borstbeeld. Gesmeed ijzeren stoephek met houten gesneden regel. Achtergevel met omlijstingen (-I- 1730) van deur en dakvenster.
Inwendig: Binnenplaats met gesneden portiek (-1- 1730)
waarin gekleurd glass marmeren vloer en in de hoeken twee,
van de kamer uit toegankelijke, gemakken met betimmering
en twee omlijstingen (± 1730) van lantaarns en bovenlicht.
Vestibule en gang met stucwerk (XVIII d), een Neptunusbeeld en emblemen en marmeren lambrizeering; vier gesneden eiken deuren (4-. 1730) in iepenhouten omlijstingen; trap
met gesneden eiken leuning; onder tegen de trap een stuc*) Eigendom der vereeniging „Hendrik de Keyser",
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heel d: Aurora, Aan de achterzijde, onder de groote zaal, een
kamer met balkenzoldering (XVII) en een dubbele deur
(XVIII d) , Boven de deur van de groote zaal een borstbeeld
in stuc: Mars, Op de verdieping een portaal met stucplafond
(XVIII b),
.
943. -- 61. Halsgevel (XVII c), Tegen den hals vleugelstukken, waarop festoenen, Om den hijschbalk een festoen,
Twee ovale lichten in gebeelclhouwde omlijsting,
944. — 63, Dergelijke gevel (XVII c),
945. -- 64. Halsgevel (+ 1700) met vleugelstukken, In
het fronton een blank wapenschild, Twee ,ovale lichten in
omlij sting, Hijschbalkgat in omlij sting,
946. — 72, Pilastergevel (XVII A) , onder invloed van
Hendrik de Keyser, van bak- en bergsteen met Dorische
pilasters en hermen, De pilasters van de bovenste verdieping loopen taps uit. Driehoekig fronton, waarin blank wapenschild. Vier ellipsvormige lichten met ,gebeeldhouwde
oml ij sting,
947. — 76, Ingezwenkte 'halsgevel (XVIII c) met krullen
en kuif,
948. — 77, Hoekhuis met . trapgevel (1621, pui verbouwd
XVIII) , Fries met versierde hoek- en middensteenen, Hierboven geschilderd: 1621. Ontlastingsbogen, met volgemetselde velden, Toppilaster op kopje. Tegen den zijgevel,
welks bovendeel oversteekt op een puibalk met consoles, een
pothuis,
949. — 79, Hoekhuis, Halsgevel (± 1700) met vleugelstukken, Smalle zijvensters, Pothuis tegen den zijgevel,
950. — Naast nr, 80, Hoekhuis met halsgevel, In den top
een steen: boom, „D'Meyboom 1714",
951, — 81, Trapgevel (XVII b) van bak—en bergsteen.
Top verminkt. Ontlastingsbogen,
952. — 84, Trapgevel (XVII a) van bak- en bergsteen
met banden, hoek- en boogblokken, Twee leeuwenmaskers
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(als nr, 86) als hoeksteenen van het fries, Kopjes op de
sluitsteenen der ontlastingsbogen van twee vensters,
953. — 86, Fries (XVII a) met twee leeuwenmaskers
als hoeksteenen (gelijk rir, 84),
954. — 87, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken.
955. — 91, Pilastergevel (1657, navolging van Vingboons) , Beneden Dorische, boven Ionische pilasters. Op
den gevelsteen: 1657, Onder twee vensters festoenen,
956. — 92, Gevel met rechte kroonlijst (XVIII c), Balustrade met door kroon gedekt medaillon, waarin monogram.
957. — 95, Detail (XVIII d) , Ovaal schild met ster in
de kroonlijst,
958. — 100. Pilastergevel (XVII b) van bak- en bergsteen met groote trappen, Pilasters met bergsteenen banden,
Bergsteenen vleugelstukken, Top gewijzigd, Steen: dubbele
adelaar, in het boogveld van een ontlastingsboog.
959. — 105, Pilastergevel (1651, navolging van Vingboons) met Dorische pilasters, Op twee steenen linten: Anno
1651,
960. — 108, Gevel met rechte kroonlijst (XVIII d) , Bovenlicht,
961. — 109, Gevel met rechte kroonlijst (± 1800), waarboven een driehoekig fronton met versiering,
962. — 114, Gevel met verhoogde rechte kroonlijst
(XVIII c), Topbekroning met medaillon: wildeman onder
zon, Twee lichten in het fries van de kroonlijst, Deuromlijsting,
963. — 116, Gevel met getoogde kroonlijst (XVIII b).
Deuromlij sting,
964. — 120, Pilastergevel met groote trappen (XVII b),
onder invloed van H, de Keyser, Alleen de top van bak- en
bergsteen, Bergsteenen vleugelstukken, Dorische pilasters.
Ontlastingsbogen, Beneden verbouwd, Deuromlijsting
(XVIII ci).
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965. — 122, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
966. — 137, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken
Twee ovale lichten in geprofileerde omlijstingen,
967. — 140, Halsgevel (± 1700) met vleugelstukken,
Gebogen fronton, waarin twee gekruiste musketten met
schild, Omlijsting van hijschbalk, Achter dit perceel een
tuinhuisj e (XVIII),
968-969. — 148 en 150, Twee halsgevels (XVIII a) met
vleugelstukken, Nr. 150 (hoekhuis) heeft een pothuisje tegen
den zijgevel,
970. — 152, Gevel met groote trappen (XVII a) van oaken bergsteen, lop verminkt, Steen: zon, Twee ovale lichten
met geprofileerde omlijsting, Ontlastingsbogen met sluitsteenen met kopjes, Elf sierankers.
971. — 155, Pakhuis, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c).
Boven de deur smeedwerk met: „Engeland".
972. — 157. Pakhuis, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c)„
973. — 162, Inwendig; Gang met marmeren lambrizeering en stucwanden Lodewijk XV; stucplafond Lodewijk
XIV; in den muur een verguld bronzen klok Lodewijk XVI.
Trapleuning met gesneden houten balusters Lodewijk XV,
Zaal met lage lambrizeering; stucplafond Lodewijk XV.
Trapleuning boven met gesneden houten balusters Lodewijk XV,
974. — 163, Halsgevel (XVIII a) , In het fronton een vat,
975. — 164, Hardsteenen gevel met rechte kroonlijst
(XVIII c) met consoles, Boven de kroonlijst een balustrade
met kuif, Deuromlijsting met pilasters en hoofdgestel met
siervazen en cartouche, Inwendig: Vleugeldeur met hoogreliefs: putti en attributen van muziek en jacht, Gang met marmeren lambrizeering, twee gesneden deuren (XVIII B) ; drie
deurstukj es van stuc: putti met attributen van teekenkunst,
jacht, muziek en schilderkunst met gesneden, festoen Lodewijk XVI,
976. — 166, Gevel met getoogde kroonlijst (4- 1725),
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Onder de kroonlijst: „Soli deo gloria", Inwendig: Gang met
marmeren lambrizeering en stuc Lodewijk XVI, Gesneden
zaaldeur Lodewijk XIV, Zijkamer: betimmering, stucplafond,
stucornament boven den schoorsteen, gesneden naald en
deurbekroning, deurstuk (alles eenvoudig Lodewijk XVI),
Binnenkamer evenzoo, Zaal: stucplafond met middenvak
(schilderstuk verwijderd), lage lambrizeering en vakken met
snijwerk, Gesneden deur en deurbekroning (laat Lodewijk
XIV),
977. — 168, Huis, in 1638 door Philip Vingboons gebouwd voor den schepen Mich, Pauw, Zandsteenen halsgevel (gepleisterd en verknoeid) , Bovenin een wapenschild
met griffioenen als houders en met helmteeken, Siervazen, Vensterfrontons verdwenen, Inwendig: Gang met
vloer en lambrizeering van groote marmeren platen; nissen
met stucwerk (XVIII b) ; zes deurstukjes; stucwerk: putti
met allegorische voorstellingen, op een waarvan: „medio
tutissimus"; stucplafond met figuren van Ceres enz., rijk
gesneden eiken deuren (XVIII b), Achter de gang een portaal met stucplafond, voorstellend de Stedemaagd met Jupiter, Neptunus, Ganymedes en Ceres; boven de deuren in
den achterwand van dit portaal een stucwerk: allegorie op
de scheepvaart, Trappenhuis met lantaarn; gesneden eiken
trapleuning (XVIII b) met spiraalvormige winding; marmeren muurbekleeding. Op de verdieping een portaal met stuczoldering en snijwerk boven twee eiken portieken, Binnenkamer met betimmering, gesneden dubbele deur met grauwtje
er boven, putti voorstellend; geschilderd plafond met middenstuk, den Olympus voorstellend, en hoekstukken: grauwtjes
talks door J. de Wit) ; marmeren schoorsteen; geschilderd
behangsel (door Is, de Moucheron en J. Verkolje) tusschen
pilasters, Voorkamer evenzoo betimmerd, De wandschilderingen (gem, Moucheron) stellen voor de geschiedenis van
Jephtha; boven drie deuren grauwtjes, waarvan dat boven
de schuifdeur gemerkt: J, de Wit, 1730,
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171, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken, In
het fronton een wapenschild; gebeeldhouwde omlijsting van
een hijschbalkgat,
979. — 170-172, Huis *), bestaande uit voorhuis, binnenplaats en achterhuis, Breede pilastergevel (-I-1618) gebouwd
voor Willem Bartolotti, onder invloed van Hendrik de Keyser,
van bak- en bergsteen, bestaande uit twee, zeven (2 X 31/2)
traveeen breede verdiepingen en uit drie zolderverdiepingen,
achter een topgevel, die boven de vier middelste traveeen is
opgetrokken, Tusschen de (gewijzigde) vensters der onderste
verdieping Toscaansche, tusschen die der volgende Ionische
pilasters met zandsteenen voetstukken en kapiteelen, Te
weerszijden van den top, tusschen diens eerste geleding en
de zij dammen met gekoppelde pilasters, korte.balustraden,
waaronder twee cartouches met Latijnsche opschriften, In
den top ellipsbogig gedekte vensters met gebeeldhouwde
zandsteenen vullingen in de boogtrommels en zandsteenen
siervazen tegen de dammen, Top later gewijzigd en halfrond
afgedekt, Brandgevels met trappen, Inwendig (van nr, 170)
Gang met stucwerk (XVIII a), In de kamer terzijde van de
gang mahonie-betimmering (XVIII b) ; plafondschildering van
drie vakken en grauwtjes boven de deuren, door Jacob de
Wit; geschilderd behangsel met landschappen door Is, de
Nioucheron, In de binnenkamer een beschilderd plafond, een
koepelgewelf voorstellend (XVII c), met dezelfde Latijnsche
spreuken als in den Bevel, In het achtethuis een vertrek met
n-iahonie-betimmering (XVIII c) , marmeren fontein (XVIII a)
met dolfijn als uitlaat en achter een paneel verborgen
pompzwengel; achter den wand een ladenkast, In de zaal;
mahonie-betimmering, verborgen kasten achter de wanden
en vensterblinden, Boven deuren, spiegels en vier penanten;
schilderingen, waarvan een gemerkt: Buttner 1750; plafondschildering, marmeren schoorsteen, Trapportaal met ge978.

—

*) Eigendom der vereeniging „Hendrik de Keyser".
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sneden balusters, Zolders met zware vloeren. Gewelfde
kelders,
979a. — 182, Huis „De Zonnewijzer", R, K, gesticht van
Liefdadigheid, zie 1 17,
980. — 202, Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst, Gesneden lijstwerk; twee consoles in de lijst en: „De Arend".
981. -- 203, Gevel (XVII a) met groote trappen, in den
trant van H. de Keyser, Bergsteenen vleugelstukken,
982. — 211, Hoekhuis met halsgevel (+ 1725) met bergsteenen vleugelstukken, In den zijgevel drie omlijstingen van
kleine vensters,
983. — 217. Halsgevel (XVIII b) met gebogen fronton,
waarin gebeeldhouwde vulling, Krullen,
984. — 218. Gewijzigde trapgevel (XVII b) van bak- en
bergsteen, met gemetseld gebogen fronton.
985. — 219, Ingezwenkte halsgevel (1683, blijkens gevelsteen) , Festoenen op de zijkanten,
986. — 220, Gewijzigde trapgevel (XVII b, als nr, 218),
met pilasters, vleugelstukken en aanzetkrullen, Ontlastingsbogen met gebeeldhouwde sluitsteenen; op de hoeken diamantkoppen. Gebogen fronton, waarin dubbele adelaar,
Bovenlicht (XVIII d),
987. — 225, Pakhuisdeur, waarboven smeedwerk: ,,17
Leipzig 54",
988. — 228, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) met aanzetkrullen en fronton met kuif,
989. — 232, Gevel (XVIII c) met getoogde kroonlijst,
kuif, hoekvazen en consoles,
990. — 233, Gevel (XVIII c) met getoogde kroonlijst,
waarin hijschbalkgat met omlijsting, Deuromlijsting met kalf,
991. — 244, Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst.
Attiek met versierd middengedeelte, kuif en hoekvazen,
992. — 246, Gevel (XVIII c) met rechte kroonlijst,
waarin consoles. Attiek met wapenschild, opschrift: „Cornwalis", kuif en hoekvazen.
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993. — 249. Pilastergevel (XVII c, navolging van Vingboons), Bovengedeelte met Dorische pilasters, doorgevoerd
in den top. Vleugelstukken, festoenen,
994. — 250. Gevel (XVIII a) met getoogde kroonlijst,
waarin consoles. Attiek met gekroond wapen en hoekvazen.
995. — 525, Attiek (XVIII c) waarin een gekroond
wapenschild en: „Meelbaal".
996. — 255, Halsgevel (XVII d) met gebogen fronton,
aanzetkrullen, vleugelstukken en festoenen,
997. — 257. Bergsteenen gevel (XVII c, herbouwd), navolging van Vingboons, Kelderverdieping met blokwerk;
hoofdverdieping met Dorische geblokte pilasters; eerste en
tweede verdieping samengevat door doorgaande Ionische
pilasters met hoofdgestel; derde verdieping en topvensters
samengevat door Korinthische pilasters. Festoenen boven de
vensters der eerste en derde verdieping. Twee kroonlijsten,
waarvan de bovenste met vol : ledig hoofdgestel,
998. -- 258, Gevel (XVIII b) met rechte kroonlijst.
Bergsteenen deuromlijsting,
999. — 263. Halsgevel (XVII c-d). Vleugelstukken met
vruchtenornament, Fronton met schelp, Hoekvazen,
1000. -- 269, Pilastergevel (1656) met trappen, verwant aan het Vingboonstype, Over eerste en tweede verdieping vier baksteenen pilasters, twee aan twee gekoppeld
door een smalle lijst. Festoenen in de topdammen en fangs
de vleugelstukken, Hijschbalk in omlijsting, Hoekvazen.
Vruchtfestoenen tusschen de eerste en tweede verdieping in
de borstweringen, Ingestoken verdieping, In de benedenvensters mangaanglas, Stoep van vijf treden met drie balusters.
1001. — 270, Bergsteenen gevel (-F 1740, verbreed XVIII d)
met rechte kroonlijst, waarop attiek. Vijf assen, waarvan de
tweede en vierde rijker versierd door vensteromlijstingen
met gebogen frontons, In een hiervan een mantel uitgehouwen, met opschrift: „De Bonte Mantel", De attiek heeft
balustrade en vazen, Inwendig: Gang met marmeren lam14
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brizeering, stucplafond (XVIII b) , Zaal met stucplafond.
(XVIII b),
1002. — 272, Fragment (XVII a) van een gevel, thans
met gebogen fronton, zolderdeur en twee nissen, Vleugelstukken, Onder den top een lage verdieping met dubbele
Dorische pilasters en ontlastingsbogen met sluitsteenen,
Gevelsteen: „Nosce to ipsum",
1003. — 274, Geveltop (XVIII b) met getoogde kroonlijst, attiek, balustrade met hoekvazen en vier consoles,
waartusschen, in het midden, een gevelsteen met lelie en,
opschrift: „D'Witte leli", Inwendig; Gesneden eiken deuren, gang met stucversiering (XVIII b) , Trappenhuis met
stucversiering; medallions met putti boven de deuren; gesneden trapleuning; de trap is halfrond uitgebouwd in de
binnenplaats, Onder tegen de trap een stucbeeld: Flora.
Voorkamer op de verdieping: gesneden eiken schouw
(XVIII c) met fosse spiegelomlijsting,
1004. — 275, Halsgevel (XVII d) met gebogen fronton,
waarin schelp, Op de vleugelstukken gebeeldhouwd vruchtenornament,
1005. — 277, Fragment (XVII c) van een pilastergevel,
Top thans recht afgedekt, Stoep met bank, Pothuis,
1006. — 280, Gevel (XVIII a, vroeger „Het Klockhuys") met rechte kroonlijst, Attiek met twee wapens,
1007. — 281, Halsgevel (± 1660), maar met schouderstakjes als aanloop naar den hals (vgl, Heerengracht 59),
Driehoekig fronton, Vleugelstukken met bladornament op de
twee trappen. Opgenomen festoen langs den hijschbalk,
1008. — 283, Dergelijke gevel (± 1660) , Twee ovale
lichten in bergsteenen omlijstingen,
1009. — 284, Zandsteenen gevel (XVIII a) met rechte
kroonlijst, verhoogd met attiek, Pilasters, waarvan de middelste gecanneleerd, De middenpartij ingebogen., Wapen in
de attiek, versierde middentravee,
1010. -- 287. Lage halsgevel (XVIII b) met krullen,
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1011. — 308, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) met krullen en kuif, In den top een schelp,
1012-1013. — 309 en 311, Twee ingezwenkte halsgevels
(XVIII c) , Nr, 309 met kuif op een gebogen fronton en met
aanzetkrullen (XVIII c) , Nr, 311 met gebogen fronton en
strakke voluten,
1014. — 310, Inwendig: gang met eiken deuren
(XVIII A) ; fragment (XVIII c) van gesneden trapleuning.
Binnenkamer met vier wandschilderingen (XVIII d, door
Atm Andriessen), waarvan een voorstellend een riviergezicht met pont en herberg „D' 2 koevoeten", en drie boschgezichten; boven de deuren twee grauwtjes; marmeren
schoorsteenmantel (XVIII c) met stucrelief erboven, voorstellend een allegorie op de scheepvaart, Binnenplaats met
marmeren vloer en twee gemakken met kuif (XVIII c) , In
het onderhuis een bijkeuken met tegelbekleeding (XVII),
1015. — 314, Gevel (XVIII B) met getoogde kroonlijst.
Op elken hoek, to weerszijden onder de kroonlijst, een trap
met dolfijnen als vleugelstukken, Twee ovale nissen in den
top (oorspronkelijk met borstbeelden),
1016. — 317, Gevel (XVIII b) met getoogde kroonlijst,
waarin een midden- en twee langwerpige zijvensters, Boven
in den tong een hijschbalk, Siervazen, Stoep van zeven treden, met drie balusters,
1017. — 323, Ingezwenkte halsgevel (XVII c) , Breede
top met festoenen langs de gevellijn, kleine krullen en gebogen fronton,
1018. — 324, Gevel met rechte kroonlijst (1778), Twee
consoles,
1019. — 326, Halsgevel (± 1700) met vleugelstukken.
1020. — 327, Steen (± 1650) : „Geeft wat tijt".
1021. — 329, Halsgevel (XVII c), Breede middentop
met bijna driehoekige, op de gevellijn met vruchten versierde, vleugelstukken, Top thans recht afgedekt, In den top
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een opgenomen festoen en krans om den hijschbalk, Steen;
ooievaar,
1022. — 331, Overgang tusschen hals- en tuitgevel
(XVIII b) met zware krullen, Gebogen fronton met vaas als
bekroning,
1023. — 334, Trapgevel (XVII b) met banden. Op de
eerste verdieping halfronde togen met sluitkopje en twee
steenblokken boven de vensters, Tweede verdieping met
breeden rechten strek met sluitsteenen,
1024. — 336, Gevel met getoogde kroonlijst (XVIII b)
met krullen en kuif, Versierd dakvenster,
1025. — 338. Gevel met rechte kroonlijst (XVIII a) met
consoles in de lijst en attiek met igekroond wapenschild.
1026. — 342, Zandsteenen gevel (XVIII a) met rechte
kroonlijst op consoles, Attiek met wapen, Eenvoudig versierd middenvenster op de eerste verdieping, Gang met
stucwerk,
1027. — 346, („De Oranje-apper, zie I 6,) Trapgevel
(XVII b) , De top over het midden van den breeden gevel.
Segmenttogen met sluit- en hoeksteenen, doorgetrokken in
de vensterdammen,
1028. — 349, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen en kttif,
1029. — 352, Gevel met getoogde en verhoogde kroonlijst (XVIII b), Borstbeeld: Minerva, als bekroning,
1030. — 359, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken;
krullen, waaronder afhangende versiering, Fronton met versiering.
1031-1034. — 364, 366, 368, 370. Vier met zandsteen
bekleede gevels (in 1662 door Phil, Vingboons gebouwd voor
Jacob Kromhout), Elk heeft een lichtelijk vooruitspringende
middentravee en met festoenen en wapenschilden versierde
vleugelstukken to weerszij den van den met een driehoekig
fronton bekroonden top; festoenen langs het topvenster en
het hijschbalkgat, Festoen ander de vensters der bovenver212
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dieping, Driehoekige frontons boven de benedenvensters, De
huizen nrs. 364, 368 en 370 hebben omlijste ovale lichten in
de toppen en steenen met het jaartal 1662, nr, 364 bovendien een gevelsteen: dorre boom; het huis nr, 366, een gevelsteen: kromhout, V6Or nr, 370 een stoep met balusters
(XVIII A) , Inwendig: in nr, 366 geschilderde balkenzoldering (door J. de Wit) en trappenhuis, in nr, 370 een marmeren schoorsteen (XVIII b),
1035. — 365, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) met krullen en kuif,
1036. — 367. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen en kuif,
1037. — 369, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken
en gebogen fronton met schelpversiering,
1038. — 376. Zandsteenen gevel (XVIII b) met attiek,
waarop twee zittende vrouwen ,en siervazen,
1039. — 378, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken,
waarop siervazen, Versiering om het hijschbalkgat,
1040. — 386, Breede baksteenen gevel, in 1663 door
Philip Vingboons gebouwd voor Karel Gerards, met Dorische
en composietpilasters, doch gewijzigd (XIX a) in de middentravee, Rechte kroonlijst met driehoekig fronton over de
vooruitspringende middenpartij, Hoofdgestellen over de
eerste en tweede verdieping. In het fronton een versierd
venster tusschen twee blanke wapenschilden en festoenen,
Boven de zijvensters hijschbalken en hijschrollen,
1041. — 388, Breede zandsteenen halsgevel (1665) in
den trant van Jacob van Campen, met pilasters in drie
reeksen, Hoofdgestellen over de eerste en de derde (halve-)
verdieping en over den top, die met driehoekig fronton is
bekroond; gebeeldhouwde vleugelstukken, waarop festoenen;
hoekvazen; to weerszijden van het zoldervenster ronde
lichten, waaronder aan festoenen opgehangen blanke schilden, In het midden van den gevel een lint: 1665, Inwen213
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dig; gang met stucversiering (XVIII c) en marmeren fontein
(XVIII id),
1042-1043. — 390 en 392, Twee zandsteenen halsgevels
(4- 1670, toegeschreven aan Justus Ving'boons), met vleugelstukken, waarin manne- en vrouwefiguren, Driehoekige frontons; wapenschilden en festoenen in den top.
1044. — 394. Ingezwenkte halsgevel *) (XVII d) met
festoenen langs de zijkanten, Festoenen, versierd hijschbalkgat, Gevelsteen; de vier Heemskinderen,
1045-1046. — 396 en 398, Twee halsgevels (XVII d) met
vlakke vleugelstukken, versierd langs de ingezwenkte buitenlijnen, Gebogen frontons, Versierde hijschbalkgaten, Twee
pothuisj es, Nr, 398 heeft een houten pui,
1046a. — 399. Inwendig; In de benedenkamer een schoorsteenstuk, In de zoldering van de zijkamer geschilderde allegorieen; boven den schoorsteenspiegel een landschap met
Venus en Adonis (alles XVIII b).
1047. — 401, Achter dit perceel een tuinhuisj e
(XVIII A) ,
1048. — 402. Bergsteenen halsgevel (1665, toegeschreyen aan Justus Vingboons) , Vooruitspringend middengedeelte, Driehoekig fronton, Festoenen onder de vensters, Deur,
bordes en hek (XVIII c), Inwendig; Twee gesneden deuren
(XVIII c). Vestibule met stucversiering (XVIII c), In de
voorkamer dubbele deur en deur (XVIII c), waarboven drie
grauwtjes (XVIII B), marmeren schoorsteenmantel; in de
binnenkamer drie deurstukken van stuc in gesneden omlijstingen, marmeren schoorsteen (alles XVIII c). Zaal (XVIII c)
met betimmering, plafondschildering (gemerkt: Buttner) met
allegorische voorstellingen (hoekstukken vernieuwd),
1049. — 408. Bergsteenen halsgevel (1665, toegeschreyen aan Justus Vingboons), Vooruitgemetselde middenpartij,
als bij nr, 402. Vleugelstukken met festoenen en krullen.
*) Eigendom der vereeniging „Hendrik de Keyser",
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Gebogen fronton, Hijschbalk, waaronder een venster in versierde omlijsting en een zandsteenen lint : 1665, Inwendig:
Voorkamer (XVIII d) met betimmering, stucplafond en marmeren schoorsteen, twee dessus-de-poste, Gesneden trapleuning (XVIII c), Achterzaal (XVIII c) met betimmering,
stucplafond, marmeren schoorsteen en omlijsting van verdwenen wandschilderingen,
1050-1051. — 409 en 411, Twee halsgevels (XVIII a),
Vleugelstukken met aanzetkrullen, Festoenen langs de zijkanten, Driehoekig fronton,
1052. — 412, Bergsteenen gevel, in 1664 door Ph, Vingboons gebouwd voor G, Belin la Garde, Vooruitspringende
middenpartij met pilasters en driehoekig fronton, waarin
alliantiewapen, Op de kroonlijst twee siervazen, Dakvensters
met balustraden, Onder de middelste vensters van de derde
verdieping guirlandes. Baksteenen achtergevel met risaliet
en hoek-uitbouwsels (voor gootsteen, gemak, trap),
Tuinhuis (Lodewijk XIV) met gevel, welks middengedeelte van bergsteen, en welks zijstukken van baksteen zijn,
met geblokte pilasters en fronton, waaronder alliantiewapen
met blanke schilden, Aanzetkrullen en siervazen,
1053. — 414, Gevel (voorheen halsgevel met steen: 1672)
met latere rechte kroonlijst,
1054. — 416, Pilastergevel (1667) in den trant van Vingboons, met vooruitgemetselde middenpartij, Gebeeldhouwde
vleugelstukken met vruchtenornament, ovale lichtopeningen.
Gebogen fronton, Gevelsteen met: 1667, Inwendig: In de
gang stucversiering (XVIII d) , In den tuin twee zuilen
(XVII B) , vermoedelijk van een schouw afkomstig,
1055. — 417, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met
vruchtfestoenen langs de zijkanten, Gebogen fronton,
1056. — 420, Halsgevel (XVII c), navolging van Vingboons, Gebeeldhouwde vleugelstukken, Siervazen op de
hoeken, Gebogen fronton, Hijschbalkgat met versierde om215
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lijsting, waaromheen een festoen, Festoenen under de vensters der derde verdieping,
1057-1058. — 427 en 429, Twee halsgevels (XVIII a) met
gebeeldhouwde vleugelstukken, Gebogen fronton,
1059. — 433, Dubbel huis, Gevel (XVII d) met rechte
kroonlijst, waarop attiek, Vooruitgemetselde middenpartij,
waarin geblokte deuromlij sting met triglyphen en versiering
met vleugelstukken, eindigend in koppen, Hoekpilasters met
zandsteenen blokken, In het midden van de attiek griffioenen
en blank wapenschild, Bordes,
1060. — 434, Bergsteenen gevel (XVIII a) met getoogde
kroonlijst, Smalle, geblokte hoekpilasters, Gebeeldhouwd
toogveld,
Tuinhuis (XVIII a) met vooruitspringend middengedeelte
tusschen hoekpilasters, waarboven borstbeelden; siervazen.
1061. — 436, Gevel (XVIII a) met rechte kroonlijst,
waarop een attiek met wapenschild, gedekt door een adelaar, Inwendig: Vestibule met stucwanden en -plafond
(XVIII b), gesneden deuren,
1062. — 442, Inwendig: uit het vroeger huis hierin overgebrachte zolderschilderingen (XVII d, door G, de Lairesse),
tafereelen uit het leven van Simson voorstellend, In de voorkamer rechts een zolderschildering: kind met bloemen.
1063. — 445, Gevel (XVIII b) met getoogde kroonlijst,
waarop een kuif, Omlijsting van hijschbalk,
1064. — 446. Gevel met getoogde kroonlijst, Dorische
portiek (XVIII a) , waarop een attiek met siervazen en een
wapenschild zonder blazoen, Bordes, Inwendig: De zolderschildering door G. de Lairesse is overgebracht naar het Hof
van Arbitrage to 's Gravenhage,
1065. — 448, Inwendig: Voorste trappenhuis met versiering, voorstellende attributen der schoone kunsten; gesneden
trapleuning (± 1775) , Achterste trappenhuis, waarin gedraaide mahoniehouten balusters en gebeeldhouwde hoof d216
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balusters (XVIII d), Voorzaal met gesneden betimmering
(XVIII d) ; stuc-plafond; witmarmeren schoorsteenmantel;
deurstuk, wit op blauw geschilderd (alles XVIII d).
1066. — 449, Gevel (XVIII b/c) met rechte kroonlijst,
waarin consoles en vensters,
1067. — 450, Breede gevel, in 1663 gebouwd door Ph,
Vingboons voor Joh, Deutz, Geheel rustiek gevoegd, Rechte
kroonlijst, Middenrisaliet met stoep en balcon (hoekbeelden
verdwenen), Aan den achtergevel uitbouwsels als bij huis
nr, 412, Inwendig, Trapleuning met gesneden mahoniehouten
balusters (XVIII ,d), In de bovenhal een witmarmeren
schoorsteenmantel (XVIII d) uit een benedenkamer afkomstig, In de zijkamer links behangsel van blauw zijden
damast, vermoedelijk in 1786 vervaardigd door Matthias van
Oort en Melchior Frankenberg; eene betimmering (XVIII d),
stuc-plafond, grijs marmeren schoorsteenmantel, gesneden
en vergulde spiegellijst met geschilderd medallion; damspiegel (XVIII d) ; twee deurstukken en twee medallions
(waarvan een gemerkt D, v. d, Aa 1782), In een zijkamer
links een betimmering (XVIII d), stuc-plafond, schoorsteenspiegel met gesneden bekroning (alles XVIII d), Zie nr, 1070.
1068. — 452, Inwendig: Trap (XVIII c) met gesneden
kuipstuk; gedraaide balusters, gesneden trappaal, Zijkamer
met lage lambrizeering, stuc-plafond, witmarmeren schoorsteenmantel met spiegel (XVIII c), In de zaal (XVII d) eveneens een lambrizeering, balkenzoldering, nis voor dubbele
deur, waarboven stucfiguren en blank alliantiewapen; twee
levensgroote geschilderde borstbeelden, bruin op bruin geschilderde ranken in de vensterdammen. Drie vakken met
wandschilderingen, vervaardigd door Is, de Moucheron, vermoedelijk in samenwerking met J, Verkolje en J, de Wit,
zijn in het voorjaar van 1927 verkocht, Een gesneden
schouw, uit deze zaal afkomstig, is overgebracht naar Heerengracht 458,
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1069. — 456, In den in 1671 gebouwden, 1825 geheel
verbouwden gevel, zijn slechts vier festoenen (XVII c) bewaard gebleven, Inwendig (± 1800) in 1926 uitgebroken en
verkocht,
1070. — 458, Inwendig: In het trappenhuis van het in
1875 geheel verbouwde huis drie Vlaamsche gobelins
{XVIII A?), afkomstig uit een huis op de Keizersgracht,
Groote achterzaal met marmeren schoorsteenmantel (XVIII c),
Een plafondschildering }door G, de Lairesse, voorstellend
den val van Phaeton, , en vier deurstukken zijn verwijderd, In
de achterkamer links een schouw (XVII d), overgebracht uit
het huis Heerengracht 450, igesneden dubbele deuren, In een
bovenkamer vier wandschilderingen, ,gemerkt: H. W.
Schweickhardt, voorstellend berglandschappen aan 'den Rijn,
1071. — 460. Breede gevel (± 1675) met gesneden rechte
kroonlijst, waarop een attiek met siervazen, Versierde deuren venstertravee, Inwendig: Trapleuning (XVIII c), In de
linker zijkamer groen marmeren schoorsteenmantel (XVIII a)
met spiegel, In de rechter zijkamer een stuc-plafond (XIX a)
en wit-en-geel marmeren schoorsteenmantel, In de linker
achterkamer een witmarmeren schoorsteenmantel (XIX a).
Rechter achterkamer met stucplafond (XIX a) ; lambrizeering
(XVIII d) , In de bovenkamer een groenmarmeren schoorsteenmantel (XVIII c),
1072. — 462, Bergsteenen gevel (-± 1675) met rechte
kroonlijst, Vooruitspringende middenpartij, Dorische portiek met twee vrouwebeelden, Op de attiek figuren, voorstellend Welvaart en Handel en in het midden een wapen.
1073. — 466, Door moderne uitbreiding verbreede en
grootendeels vernieuwde gevel van een in 1669 door Vingboons voor Hier, de Haese gebouwd huis, Rechte kroonlijst,
waarop een attiek met siervazen en een driehoekig fronton
met een adelaar ien festoenen, In de hoekbekroning: 1894,
Drie , deurstukken (1772, door J, L, Augustini) uit dit huis
zijn in 1928 geveild,
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1074. — 468, Gevel (XVII d) met rechte kroonlijst op

tien console' s, waarboven attiek. Versierde middentravee
(XVIII d) , Hordes weggebroken.
1075. — 472, (College „Zeemanshoop") Gevel (XVII d)
met rechte kroonlijst, waarop een attiek met siervazen,
Vooruitspringende middenpartij, Bergsteenen deuromlijsting.
Bordes, Tweemaal twee festoenen onder de vensters, Inwendig; zie onder h 6 1 en d 15 a,
1076. — 473, Gevel (XVIII a) met (latere) rechte kroonlijst, waarin cassetten,
1077. — 474, Inwendig; Benedengang met marmeren
lambrizeering en stuc (XVIII c), Trappenhuis met bronzen trapleuning, Bovengang (XVIII b) . Bovenachterkamer
(XVIII c) met lambrizeering, stuc-plafond, grijsmarmeren
schoorsteenmantel met gesneden spiegellijst; boven de deur
een gesneden lijst. Achter de binnenplaats een kabinetje
(XVIII c) met wit marmeren schoorsteenmantel,
1078. — 475, Bergsteenen gevel (XVIII b, gebouwd door
H. J, Husly, misschien naar ontwerp van Fr, Blancard, voor
Emerentia Nuyts) , met rechte kroonlijst, waarop een balustrade met kuifstuk, waarin alliantiewapen en geflankeerd
door liggende vrouwenfiguren, en twee hoekvazen, Op het
kuifstuk een hemelbol. Twee sierschoorsteenen, Versierde ingangstravee met pilasters, fronton en, to weerszijden van
het middenvenster, twee karyatiden, Dubbele stoep met
bordes en ijzeren balusters, Inwendig; Voorportaal en gang
met stucplafond (door H. J, Husly) en twee borstbeeldew
Venus en Diana; trappenhuis met marmeren lambrizeering,
stucwerk en beelden; Apollo en de Muzen (1736, door J.
van Logteren) ; gesneden trapleuning. In de voorkamer
rechts; stucplafond (nieuw afgegoten) met uit Heerengracht
507 overgebrachte myth°. logische schildering (gem. A, Elliger
1738), In de voorkamer rechts vijf wandschilderingen: klassieke architecturen (vier XVIII a, door Is, de Moucheron en
een van 1792, gem. J. Andriessen); op twee paneelen grauwt219
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jes en later geschilderde medaillons (XVIII d), In de voorkamer links: gesneden omlijsting van een vleugeldeur; geelen witmarmeren schoorsteenmantel (XVIII d) met betimmering, In de achterzaal links: stucplafond (XVIII d) met
geschilderde mythologische voorstelling (gem. J, de Wit,
1731); betimmering; gesneden deuromlijsting en bekroning;
witmarmeren schoorsteen (alles XVIII d), Op de verdieping:
gang met stucversiering en gesneden deuren (XVIII b) ; twee
schoorsteenmantels (XVIII d), In een gang eenige ontwerpen
der binnenversiering door H. J. Husly en J, van Logteren,
In den tuin een koetshuis (XVIII A) met door een kuifstuk bekroonde attiek; boven de in een omlijsting Lodewijk
X1V gevatte deur een relief: spelende kinderen,
1079. — 476. Gevel (XVIII a) met rechte kroonlijst,
attiek en doorgaande Korinthische pilasters, Op de attiek
twee figuren en blank wapenschild, bekroond door een
adelaar, Festoenen in de 'borstweringen,
1080. — 477, Gevel (XVIII a) met rechte kroonlijst en
versierde deurtravee,
1081. -- 478. Gevel (XVIII d ?, gewijzigd in 1810) met
rechte kroonlijst, waarin kleine vensters en waarop een
attiek met twee vrouwenbeelden en vier vazen, Lichte midden-risaliet, hoekpilasters, Hoog hardsteenen voetstuk, Inwendig: Trapleuning van mahoniehout, Voor- en achterzaal
met betimmering, Boudoir met betimmering (alles XVIII d)
en twee geschilderde medaillons (XIX a),
1082. — 479, Gevel (XVIII a) met rechte kroonliist.
Versierde deurtravee, Stoep, Inwendig: Gang met stucwerk,
marmeren vloer en lambrizeering (XVIII a) , Uitgebouwd
trappenhuis met vier beelden; de jaargetijden en rijke versiering van den lantaarnkoepel (XVIII c) ; gesneden trapleuning (XVIII b) , Op den beganegrond een voorkamer met
plafond, waarin een geschilderde mythologische voorstelling
en vier hoekstukken, bruin-in-bruin; de vier jaargetijden
(alles door J, de Wit) ; een binnenkamer met plafondschil220
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Bering; Aurora (gem. G, van der Mijn, 1761) , Op de bovenverdieping een kamer met stucplafond en gesneden deuren
(XVIII c),
1083. — 480, Gevel (XVIII a) met rechte kroonlijst,
waarop een attiek. Middenrisaliet, Versierde deurtravee met
blank wapenschild, Stoep met hordes, Inwendig: Gang en
achtergang met stucwerk en marmeren lambrizeering; twee
monogrammen S B en C V; boven de deuren borstbeelden; in
het plafond een stucrelief, In de zijkamer rechts een geschilderde zoldering in vakken: val van Phaeton en de vier jaargetiiden (XVII ,d, toegeschreven aan G, de Lairesse) ; gecanneleerde wandpila sters, marmeren schoorsteenmantel
(.VIII d), damspiegel; deurstukje „en camaieu" (XIX a).
Zaal met stucplafond, marmeren schoorsteenmantel met
spiegel, damspiegel (alles XVIII d) , Lichtkoker met twee
beelden: de Overvloed en de Rijkdom (XVIII a).
1084. — 481, Gevel (+ 1700) met verhoogde rechte
kroonlijst, waarin lichten, Twee afhangende festoenen en
wapenschilden, Inwendig; In de zaal een stucplafond met
mythologische schildering (XVIII a), marmeren schoorsteenmantel, geschilderd deurstuk (± 1700) , Op de verdieping
een marmeren ischoorsteen (-1- 1800),
1085. — 483, Gevel (XVIII a) met rechte kroonlijst en
versierde deurtravee,
1086. — 487, Gevel (XVIII b) met getoogde kroonlijst,
waarop top- en hoekvazen. In de toog een versiering: lam
en zon,
1087. — 489, Deuromlijsting (XVIII b) , Inwendig: Gang
met stucwerk, o, a, acht tafereelen in vakken boven de gesneden deuren; gesneden trapleuning, In de zijkamer een
marmeren schoorsteenmantel met vergulde spiegellijst, In de
binnenkamer een marmeren schoorsteenmantel (alles Lodewijk XV), In het onderhuis een marmeren schoorsteenmantel
met spiegel en consoles (Lodewijk XIV),
1088. — 491, Bergsteenen Bevel (XVIII b) met rechte
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kroonlijst, waarop balustrade, met wapenschild en hoekvazen, Geblokte hoekpilasters, Stoep met balusters (XVIII).
Inwendig: Gang met marmer, stucwerk en pilasters (Empire), Trapleuning (XVIII b) , Benedengang met stucplafond,
Tuinhuis (XVIII b) met uitgebogen middenpartij, getoogde kroonlijst met kuif,
1089. — 493. Bergsteenen gevel (+ 1750) met rechte
kroonlijst, waarop versierd driehoekig fronton en hoekvazen, Versierde deurtravee, Inwendig: Gang met marmer en
stucwerk (XVIII c) ; gesneden trapleuning, trapportaal met
relief in stuc, In de zijkamer rechts betimmering en stucplafond (Lodewijk XV), grijsmarmeren schoorsteenmantel
(-1-- 1800) met stucversiering, In de zijkamer rechts dergelijke
versieringen, In de binnenkamer rechts evenzoo, schoorsteenmantel (XVIII c) , In de binnenkamer links evenzoo, doch
de betimmering in de oorspronkelijke kleur geschilderd;
schoorsteenmantel (XVIII d), waarboven een grauwtj e;
boven de vleugeldeur en kastdeuren geschilderde groepen
van bronzen figuren van den handel, de jaargetijden enz.
Zaal met stucplafond, lambrizeering en verdere betimmering,
marmeren schoorsteen met spiegel en schilderstuk; nog een
spiegel in een nis, Op de verdieping een gang met stucplafond en een kamer met schoorsteenmantel (dit alles
Lodewijk XVI,
Tuinhuis (XVIII c) met verdieping; zandsteenen middenpartij, met kroonlijst, waarop balustrade, Portiek met twee
Ionische zuilen, Bekroning: medaillon met Mercurius.
1090. — 495, Bergsteenen gevel (XVIII b) met rechte
kroonlijst, waarop attiek met siervazen en wapen, Ingang met
Ionische portiek, waarboven een balcon met gesmeed ijzeren
hek, waarin: „omnia orta occidunt"„ Vensteromlijsting, waarin
een wapen, Geblokte hoekpilasters, Stoep met hordes,
1091. -- 497, Gevel (XVIII b ?, gewijzigd XIX) met rechte
kroonlijst, Zes vensters breed, met driehoekig fronton boven
de middenpartij.
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1092. — 498, Gevel (XVIII c) met rechte kroonlijst van

hout, waarop een attiek met gesneden miCklenstuk, Middentravee met deur en de vensters daarboven in gebeeldhouwde
zandsteenen omlijsting, Bovenlicht, Stoephek van gesmeed
ijzer,
1093. — 499, Gevel (XVIII b) met rechte kroonlijst met
vooruitgemetselde middenpartij, waarin deur- en venstertravee in gebeeldhouwde bergsteenen omlijsting, met twee wapens onder het middenvenster, Bordes,
1094. — 500. Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst,
waarop een balustrade met alliantiewapen, Middentravee in
zandsteenen omlijsting tot en met de tweede verdieping.
Geblokte hoekpilasters,
1095. — 502, Huis, in 1672 ter plaatse van vier pakhuizen gebouwd voor Mr. Cornelis Bors van Waveren en
zijn vrouw Catharina Godin, XVIII gewijzigd, sinds 1926ambtswoning van den burgemeester, Gevel met
rechte kroonlijst, Middenpartij met door marmeren zuilen
geflankeerden ingang, waarboven balcon en venster in gebeeldhouwde omlijsting, XIX gewijzigd, Hardsteenen onder
pill (XIX), In den tuin een vaas (± 1700),
1096. — 504, Halsgevel (± 1700, later gewijzigd),
Vleugelstukken, voorstellend klimmende honden, in den bek
een doodsbeen houdend, waaraan een wapenschild hangt.
Gebogen fronton op pilasterkapiteelen, Siervazen, Hijschbalk, Stoep verminkt.
1097. — 505, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met festoenen op de zijkanten en aanzetkrullen, Festoenen om het
hij schbalkgat,
1098. — 506, Halsgevel (XVII d) met gevleugelde ,klauwstukken, Gebogen zandsteenen fronton, Stoep van acht
treden met drie balusters.
1099. — 507, Bergsteenen gevel (XVII c, + 1750 vernieuwd) met rechte kroonlijst, Korinthische pilasters opgaande van het plint tot de kroonlijst, Boven het midden een
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driehoekig fronton, waarin vensteromlijsting, Ingangstravee
met venster in gebeeldhouwde omlijsting, Onder de vensters
festoenen, Bordes met gesmeed hek, In den achtergevel het
wapen-Hooft, Inwendig: Vestibule met stucversieringen en
a lliantiewapen; marmeren lambrizeering en deuromlijstingen;
gesneden trapleuning (XVIII d), In de voorkamer een betimmering en gesneden deur (+- 1750) , waarboven een geschilderd bloemstuk (XVIII a), Zie bij Heerengracht 475,
1100. — 508, Halsgevel (XVII d) , Vleugelstukken met
h6ornblazende Tritons op dolfijnen, Segmentvormig fronton.
Inwendig: betimmering (XVIII) eener zijkamer,
1101. — 510. Dergelijke halsgevel (XVII d), Vleugelstukken met drietand voerende Tritons op dolfijnen, Segmentvormig fronton,
1102. — 512, Stoep met vijf balusters (XVIII b), afkomstig van een ander huis, Inwendig: Gang met marmeren lambrizeering en stucversiering (XVIII c) , Gesneden notenhouten trapbalusters (XVIII c), Deur van bovenzaal met stucversiering, Zijkamer, waarin een dubbele deur (XVIII d) met
verguld snijwerk en oude ruiten, afkomstig uit het voormalige huis van R A, Crevenna aan den N.Z. Voorburgwal
212 (1782, door L, F. Druck, in 1923 gesloopt) ; marmeren
schoorsteenmantel met spiegel in gesneden en vergulde omlijsting; later hierin gebrachte wandschildering (gemerkt:
J. de Wit) , den Koophandel voorstellend, Binnenkamer met
marmeren schoorsteenmantel (XVIII b), waarin gesneden en
vergulde spiegelomlijsting, afkomstig uit het huis Nieuwe
Heerengracht 201; deurstuk, geschilderd door de Lairesse
(later hier geplaatst) . Bovenvoorkamer met zolderschildering: de Gerechtigheid, en vier grauwtjes: Kunst, Handel,
Landbouw en Nijverheid (XVII d, van elders overgebracht).
Boven-achterkamer met wit marmeren schoorsteenmantel
(XIX a), Tuinkamer, waarin grijs marmeren schoorsteenmantel met vergulde spiegelomlijsting (XVIII d), afkomstig
uit het juist genoemde huis,
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1103. — 514. Gevel (XVII d) met rechte kroonlijst, Bergsteenen middentravee met getoogden ingang, waarboven twee
borstbeelden van negers.
1104. -- 518, Breede gevel (± 1700) met rechte kroonlijst en attiek, waaronder consoles, Inwendig: In de
achtergang een balcon met ijzeren hek (XVIII d) . Zijkamer
met lage lambrizeering, gesneden deur en dubbele deur met
omlijsting van dessus-de-porte, waaruit de schildering is verdwenen; stucplafond, marmeren schoorsteenmantel met spiegel; damspiegel en tafel (alles XVIII c), Achterkamer met
grijsmarmeren schoorsteenmantel (± 1800), Zijkamer rechts:
lambrizeering, stucplafond, marmeren schoorsteenmantel;
omlijsting van een spiegel met geschilderd medaillon (alles
+ 1800).
1105. — 520, Gevel (XVIII a) met rechte, met balustrade verhoogde, kroonlijst, gebouwd voor Jacob Alewijn.
Middentravee met ingang in gebeeldhouwde bergsteenen
omlijsting; dergelijke versieringen onder de vensterdorpels,
Op de kroonlijst alliantiewapen-Hoeufft-Geelvinck (XVIII c);
vier hoekvazen, Stoep met versierde balusters. In den achtergevel vormt een uitbouw in het verlengde van de gang een
balcon, waarop twee beelden; hooger een zonnewijzer,
Inwendig (XVIII d gewijzigd) : In de gang stucversieringen,
ook als deurstukken (XVIII a) ; twee stucbeelden in nissen:
Bacchante en Matigheid, Trappenhuis met stucversieringen en hoof dbaluster der trapleuning (XVIII a) , In
de voorkamer links eene betimmering, stucplafond en marmeren schoorsteen (alles XIX a), damtafeltje (XVIII d).
Boven den schoorsteenspiegel en de vleugeldeur grauwtjes
(-+- 1800), In de achterkamer links eene betimmering en marmeren schoorsteen met spiegel (XIX a), twee deurstukken
in stuc. In de vcorkamer rechts drie grauwtjes (in den trant
van D, van der Aa) , De schilderingen door A, Elliger zijn
verdwenen,

15
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1106. --- 524, Halsgevel (XVIII a) met segmentvormig
fronton, gebeeldhouwde vleugelstukken en hijschbalk.
1107. — 526, Halsgevel (+- 1700) met segmentvormig
fronton, vleugelstukken met dolfijnen en hijschbalk.
1108. — 527. Bergsteenen gevel (± 1670) met rechte
kroonlijst, waarop een attiek, Boven de uitspringende middenpartij een driehoekig fronton, waarin een adelaar met uitgespreide vleugels; langs de twee verdiepingen van dit deel
vier doorgaande Ionische pilasters. Vensters -I- 1800 gewijzigd, Gesneden voordeur (XVIII d) , Rechte stoep (XIX a)
van drie treden met hekken, ter vervanging van een vroegere
dubbele stoep. Te weerszijden van den ingang twee muurlantarens (XIX a),
1109. — 529, Ingezwenkte halsgevel (XVII d, gewijzigd
XVIII d) , Segmentvormig fronton; festoenen op de zijkanten, Hijschbalk, Hardsteenen halve stoep (XVIII d) van
tien treden met nieuwe leuning,
1110. — 539, Bergsteenen gevel (+ 1720) met rechte
kroonlijst, waarop een attiek. Balcon, gedragen door vrouwelijke hermen, Te weerszijden van het cartouche-vormig middengedeelte der kroonlijst twee beelden,
1111. — 542, Onversierde gevel (XVIII c) met rechte
kroonlijst, Stoep van negen treden met vier balusters.
1112. — 543. Bergsteenen gevel (XVIII c) met rechte
kroonlijst, waarop een balustrade, in 't midden waarvan een
alliantiewapen tusschen twee krullen en gedekt door een
kuif, Balcon met gesmeed hek, Dubbele stoep,
1113. — 544, Gevel (XVIII c) met rechte kroonlijst
Itandlijst), aan elk van welks uiteinden een console, Boven
de deur een gebeeldhouwde bekroning, evenals boven de
vensters er naast,
1114. — 546, Achtkant tuinhuisje (XVIII c) , gedekt door
een koepel, waarop een gebeeldhouwd groepje. Deur met
gebogen afdekking, waarin een gebeeldhouwde vulling met
wapen,
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1115. — 548, Gevel (XVIII A) met rechte kroonlijst,

waarop een balustrade en, op de hoeken, siervazen, Middenrisaliet met ,deurtravee in bergsteenen omlijsting, bekroond door een segmentvormig fronton tusschen voluten,
In dit fronton twee schilden zonder wapens, Stoep met vier
balusters, Inwendig: Gang (XVIII A) met stucpilasters en
plafond, Trappenhuis met pilasters, drie nissen met beelden; in de kroonlijst monogram en wapens (Hooft?) en
dubbele adelaar; eiken lambrizeering, gebeeldhouwde trapleuning, In de vestibule vijf portretmedaillons van stuc
(alles XVIII A),
Van de zaalbeschildering, door Ad, Pijnacker voor den
schepen Corn, Backer (1633-1681) geschilderd, berust een
stuk in het museum van Dulwich-college to Londen,
1116. — 550, Gevel (XVIII b) met vernieuwde rechte
houten kroonlijst, Vier consoles, Stoep met vier balusters, Inwendig: Eiken trapleuning met gesneden balusters, Zaal
(XVIII c) met lage lambrizeering; stuc-plafond; grijs marmeren schoorsteenmantel; geschilderde behangsels met bergtafereelen (gemerkt J, Maurer, 1768) ; damspiegel; boven
twee deuren een grauwtje (gemerkt: A, H. v, Beesten, 1768) ;
achter de benedenhelft van een der schilderstukken een
buffetkast (XVIII c),
1117. — 551, Gevel (XVIII c) met breede rechte kroonlijst, waarin rechthoekige lichten, Vier consoles, De onderpui vormt een hardsteenen voet met hoekversieringen, Stoep
met vijf balusters,
1118. — 552, Stoep (XVIII d) met vier balusters.
1119. — 553. Gevel (XVIII a) met rechte kroonlijst,
De onderpui vormt een hardsteenen voet. Tusschen de vensters gebeeldhouwde versieringen, Te weerszijden van de
deur gesneden houten pilasters,
1120. — 554A, Bergsteenen gevel (XVIII a) met rechte
kroonlijst, waarop twee zittende vrouwefiguren boven het
midden van de balustrade, Tusschen de vensters guirlandes
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en festoenen, Deurtravee in gebeeldhouwde omlijsting. De
travee genummerd 554 later bijgebouwd.
1121. — 555, Ingezwenkte halsgevel (XVII d?, gewijzigd XVIII d, als bij huis nr, 529) , Fronton verdwenen, Rollagen tegen de zijkanten. Stoep met vier balusters,
1122. — 556, Gevel (XVIII a) met rechte kroonlijst,
onder welker uiteinden twee houten consoles, Twee dakvensters met houten omlijsting, waarin hijschbalken, Middentravee in omlijsting.
1123. — 564, Hardsteenen gevel (XVIII a) met getoogde kroonlijst, Driepasvormige afdekking met bekroning tusschen twee vrouwefiguren, Onder de uiteinden der kroonlijst twee consoles, Stoep met drie balusters (XVIII a, als
bij huis nr, 592).
1124. — 565, Halsgevel (4- 1700) zonder fronton,
Vleugelstukken met siervazen op de hoeken, Hijschbalk.
1125. — 566, Dubbele stoep (XVIII d) met zes balusters,
1126. — 567, Gevel (XVIII a) met rechte kroonlijst, op
het midden waarvan een gebeeldhouwde bekroning, waarin
hijschbalk, Fries met acanthusornament,
1127. — 568, Halsgevel (XVII d) . In den top een wapenschild, Vleugelstukken met dierfiguren, Hijschbalk, Stoep
met bank en drie balusters.
1128. — 570, Halsgevel (XVII d), Vleugelstukken, beren
voorstellend, Houten bekroning (waarschijnlijk later).
Hijschbalk, Stoep met drie balusters,
1129. — 571. Gevel (XVIII b) met rechte houten kroonlijst, vijf vensters breed, Driehoekig fronton (-± 1800), boven
de drie vensters breede middenpartij, In den tympan een
vulling van vruchtenguirlandes,
1130. -- 573. Inwendig: In het (moderne) trappenhuis
eene zolderschildering van drie vakken, engeltjes voorstellend, Boven-voorkamer links, met plafondschildering
{XVII d) : de Amsterdamsche Stedemaagd met vier wereld228
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deelen (vermoedelijk door G. de Lairesse); marmeren schoorsteenmantel (XVIII b) met gesneden spiegellijst en boezemschildering (door G. de Lairesse) . Voorkamer rechts met
lambrizeering; stucplafond met geschilderd middengedeelte
en grauwtjes (door J. de Wit) in de hoeken; marmeren
schoorsteenmantel met gesneden houten spiegellijst en
grauwtj e (door J. de Wit) ; boven de vleugeldeuren gesneden omlijsting van een spiegel (alles XVIII A),
1131. — 574, Ingezwenkte halsgevel (vroeger met steen:
1686) met zandsteenen segmentvormig fronton, Tegen de
zijkanten een festoen van peren. Op de aanzetstukken siervazen, Hijschbalk,
1132. — 578, Getoogde kroonlijst (XVIII a), Gevel verbouwd,
1133. — 579 en 581, Twee gevels (XVIII a) met rechte
kroonlijst, In nr, 579 een figuur: H. Michael met den draak,
rustend op een olifantskop, Brie festoenen (XVII c),
1134. — 580, Gevel (XVIII a) met rechte kroonlijst,
waarop een latere houten balustrade, Dubbele stoep met
gesmede ijzeren leaning, Deurtravee in omlijsting met twee
kinderbeeldjes, Inwendig: Gang met marmeren lambrizeering, stucplafond en wanden (XVIII d) met vrijheidsemblemen; boven de deur naar het trappenhuis een gesneden houten bovenlicht (XVIII d) ; gedraaide en gesneden eiken balusters en gesneden deuromlijstingen, Zijkamer links: stucplafond, bruin marmeren schoorsteenmantel en drie grauwtjes, Achterkamer links: lambrizeering; stucplafond; drie
schilderingen „en camaieu" boven de ideuren; witmarmeren
schoorsteenmantel met gesneden spiegellijst, Zijkamer rechts:
geschilderde behangels, grijsmarmeren schoorsteenmantel;
spiegel in gesneden lijst; dergelijke damspiegel; boven de
deuren gesc'hilderde festoenen (alles XVIII d), Achterkamer links: stucplafond (XIX a), Zaal, driezijdig uitgebouwd (XVIII a, gewijzigd ± 1800) : houten betimmering,
stucplafond, marmeren schoorsteenmantel (XVIII a).
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1135. — 582 en 584, Twee gevels (XVIII c) onder een
rechte houten kroonlijst met triglyphen, Nr, 582 heeft een
breede deur (XVIII d), geflankeerd door twee gesmede
ijzeren hekken, Zoldervenster in houten omlijsting met
hijschbalk,
1136. — 586. Dubbele stoep (XVIII B) met vier balusters,
1137. — 592, Gevel (XVIII a) met getoogde kroonlijst,
waarvan het gebeeldhouwde middendeel wordt geflankeerd
door twee meerminnen met wapens, Geblokte hoekpilasters,
Hijschbalk, Stoep van acht treden met drie gesneden balusters.
1138. — 595. Gevel (XVIII cid) met rechte kroonlijst,
in welks fries negen consoles, Deur, met venster daarboven,
geflankeerd door pilasters. Dubbele stoep met zes balusters
(XVIII c), Inwendig: Vestibule met stucplafond, Zijkamer
met lambrizeering (XVIII A) ien grijsmarmeren schoorsteenmantel (XVIIId), Zaal (kapel): betimmering (XVIIId),
de wandvakken gescheiden door Korinthische kapiteelen;
stucplafond; de kapel in 1926 overigens overgebracht naar
„Brentano's steun", Keizersgracht 615-631 (zie I 34),
1139. — 596. Deur (XVIII d) in gesneden omlijsting en
met bovenlicht. Stoepleuning met ronde, gegroefde balusters
(XVIII d),
1140. — 597-603. Inwendig: In de vergaderzaal vier
grauwtjes (twee gemerkt: J. G. Waldorp, 1786), voorstellend
Gerechtigheid, Kunst en Wetenschap, Waakzaamheid, Handel (overgebracht uit het vorig huis ter plaatse).
1141. — 598. Ingezwenkte halsgevel (XVIII a) met gebogen fronton en afdekkingen met aanzetkrullen van zandsteen, Overdekte Ihijsc'hbalk,
1142. — 603. Gevel (XVIII B) met rechte kroonlijst.
Groote deur met stoep van acht treden met drie balusters.
1143. — 605, (Museum Willet—Holthuysen). Gevel
(XVIII b) met rechte kroonlijst (tandlijst), waarboven twee
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eenvoudige dakvensters in houten omlijsting met hijschblokken. Deurtravee in gebeeldhouwde omlijsting, Versieringen onder acht van de vensters, Dubbele stoep met acht
gesneden balusters, Zie ook h 9,
1144. — 607, Ingezwenkte halsgevel (1670) zonder fronton, Zandsteenen afdekkingen, Hijschbalk in omlijsting.
Gevelsteen met jaartal; 1670,
1145. — 609-611, Twee huizen achter een Bevel
(XVIII b) met rechte kroonlijst, waarin triglyphen en waarboven een balustrade, met, in het midden, een alliantiewapen in omlij sting. Hooge stoep van negen treden, met
bank en drie balusters, Inwendig; Zie Toevoegsels,
1146. — 615-617. Gevel (XVIII c, gewijzigd) met rechte
kroonlijst en vijf vensters breed, Op de kroonlijst een
driehoekig fronton, in welks tympan een vulling van vlak
ornament met twee blanke wapenschilden, Twee ingangen
in hardsteenen omlijsting,
1147. — 623, Gevel (XVII d gebouwd door Adr. Dorsman met drie andere overeenkomstige) met rechte houten
kroonlijst, waarin triglyphen en met attiek, Horizontaal gevoegde bergsteenen lagen, Smalle vensters, Halve stoep van
zes treden met drie balusters (XVIII),
1148. — 625. Van het voormalige door Adr, Dorsman
voor zichzelf gebouwde huis, bevindt zich een fragment
(zandsteenen balcon) in den tuin van het Rijksmuseum,
Heerengracht (Nieuwe),
1149. — 5. Halsgevel (XVII c) met bergsteenen vleugelstukken, waarop festoenen. Gebogen fronton, Ovate lichten
met omlijstingen.
1149a. —19, In het onderhuis een betimmering (± 1750)
met kwartronde hoekkastdeuren; marmeren fontein met
muurkastje en opengewerkte zijpaneeltj es,
1150. — 33, Halsgevel (XVII c) met vleugelstukken,
welke festoenen op de zijkanten dragen, Twee siervazen,
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1151. — 35, Ingezwenkte halsgevel (XVII c) met fes-

toenen op de zijkanten, Driehoekig fronton, Twee ovale lichten in omlijstingen, Stoep met balusters (XVIII),
1152. — 43, Halsgevel (XVII c, in 1882 verbouwd, oorspronkelijk vermoedelijk in den trant van Vingboons) met
bergsteenen vleugelstukken, Driehoekig fronton, Bergsteenen
blokken, De top heeft twee Ionische pilasters to weerszijden
van het zoldervenster,
1153. — 45, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met festoenen op de zijkanten, Driehoekig fronton, Stoep met
balusters (XVIII d).
1154-1155. — 61 en 63, Twee ingezwenkte halsgevels
(XVII d), Festoenen op de zijkanten, langs de hijschbalken
en de zoldervensters, Krullen, Gebogen frontons,
1156. — 81, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken, In
den top een wapen, De top is scheef gezakt.
1157. — 83, Halsgeveltop (XVIII a) , In het fronton een
blank wapenschild. Drie ovale lichten met omlijsting
(XVII c) . Gevel overigens verbouwd,
1158. — 93. Gevel (XVIII B) met rechte kroonlijst.
Hardsteenen punt. Een geblokte hoekpilaster (de andere
verwijderd) , Stoep met ihek. Inwendig; Vierkante vestibule
met geschilderd plafond (XVII c) ; deur met snijwerk (XVIII c)
en stucbekroning; balusters (XVIII c), In de zijkamer een
grijsmarmeren schoorsteenmantel met vergulde spiegellijst;
lambrizeering met zijden bespanning; zolderstuk en vier
hoekstukken „en camaieu", In de bovenzaal lambrizeering,
gecanneleerde eiken pilasters en gestuct balkenplafond. Trap
met gesneden balusters (XVIII c),
1159. — 99, (Volgens overlevering bewoond door Lodewijk Napoleon), Gevel (XVIII b) met getoogde kroonlijst,
waarin een wapenschild. Gemetselde hoekpilasters, Smeedijzeren balconhek (XVIII b) , Deur (XVIII d) , Naast de deur
ijzeren lantaarnarmen, Inwendig; Gang met stucwanden en
plafond (XVIII A) , Trappenhuis, waarin bordesdeuren met
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Gpengewerkt snijwerk; stucplafond; stootborden van de trap
opengewerkt, Voorzaal: deur met omlijsting (XIX a) ; stucplafond, dessus-de-porte en schoorsteen met boezemstuk van
stuc (mantel modern) , Zijkamer met plafond (XVIII A) ;
grijs marmeren schoorsteenmantel (XVIII d) ; boven de deur
een schildering „en camaieu" (XIX a), Kabinet met een kast
(XVIII c) in den achterwand, In de bij huffs nr, 103 getrokken
tuinkamer een zoldering met randversiering (XVII c) van
verguld-op-bruin,
1160. — 103. Hardsteenen gevel (XVIII c) met rechte
kroonlijst, Versierde middentravee, waarin deur met gesneden bovenlicht, Onder de vensters gebeeldhouwde versieringen, Gesmeed stoephek, Inwendig: In de gang een marmeren lambrizeering, stucplafond en -wanden; gesneden
deurbekronin.gen, Zijkamer links: stucplafond en grijs marmeren schoorsteenmantel. Zijkamer rechts met marmeren
fonteintje, Trappenhuis met koepel van stuc, Bovengang
met stucwerk en gesneden deuren, Voorzaal met stucplafond, lage lambrizeeringen, twee roodmarmeren schoorsteenmantels en gesneden deuren, waarboven stucversieringen.
In de achterkamer beneden een grijs marmeren schoorsteenmantel, (Fraai tuinhuis overgebracht naar Laeken,)
1161-1162. — 105 en 107, Twee gevels (XVIII c) met getoogde kroonlijsten, Kuif en versierd hijschbalkgat.
1163. — 111, Gevel (XVIII c) met rechte kroonlijst.
Consoles, Deuromlij sting en stoep,
1164. — 113, Stoep met balusters (XVIII A),
1165. — 121, Gevel (XVIII a, in 1849 geheel verminkt).
Versierde raamdorpels (XVIII a), in een waarvan: „Middelhof", in een anderen: 1849, Stoep (XVIII a),
1166. — 135, Halsgevel (XVIII a, vernieuwd) met bergsteenen vleugelstukken, Smalle zijvensters.
1167. — 143, Hardsteenen gevel (± 1750) met getoogde
kroonlijst, welke doorloopt over de belendende baksteenen
gevels van nrs, 141 en 145, In de kroonlijst consoles (XVIII b
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en XVIII c) , Geblokte hoekpilasters. Versierde deurtravee
(XVIII b) en deur (XIX a) , Boven het- middenvenster een
alliantiewapen,
1168. — 173, Halsgevel (XVIII b). In den top: „Suykerriedt",
1169. — 177, Halsgevel (XVIII b) met wapen in den top,
Benedenvenster in versierde omlijsting.
1170. — 181, Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken,
In den top een medaillon met borstbeeld: planeet. Smalle
zijvensters, Gesneden deurkalf en voordeur,
1171. — 183, Dergelijke gevel (XVIII b) ; de smalle zijvensters weggewerkt, Medaillon als voren,
1172. — 185, Dergelijke gevel (XVIII b) , Medaillon als
voren,
1173. -- 189. Dergelijke gevel (XVIII b) . Medaillon als
voren,
1174. — 195. Halsgevel (XVIII b) met vieugelstukken.
Smalle zijvensters,
1175. — 197, Dergelijke gevel (XVIII b),
1176. — 203, Dergelijke gevel (XVIII b).
Heerenmarkt,
1177. — 14. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullcn en kuif,
1178. — 16, Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken,
Fronton verdwenen.
1179. — 18. Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken,
1180. — 26, hoek Brouwersgracht. Fragment van een
gevel (XVII b) met moderne rechte kroonlijst, Bergsteenen
banden en aanzetsteenen der rondbogige ontlastingsbogen
(in denzelfden trant als Brouwersgracht 39 en 45).
Heerenstraat.
1181. — 8, Ingezwenkte halsgevel (± 1750),
1182. — 9, Halsgevel, Steen: duif en olijftakken, „Anno:
De duif v, vreede: 1726".
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13. Steen (XVIII b) : drie zakken,
22, 24 en 38, Drie ingezwenkte halsgevels
(XVIII c) met krullen en kuif,
1187. — 40, Ingezwenkte halsgevel met top en op een
lint: 1686, Festoenen op de zijkanten, Twee ovale lichten in
gebeeldhouwde zandsteenen omlijsting.
1183. —

1184-1186. —

Heiligewe g,
1188-1189. — 7 en 9. Twee halsgevels (XVIII b) met
voetstukken van hoekvazen,
1190. — 8, Halsgevel (+ 1700) met onversierde vleugelstukken met kleine krullen, Smalle vensters en twee vlakke
ovale lichten,
1191. — 16, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met schelpversiering in het fronton.
1192. — 24, Halsgevel (1734) met voetstukken van hoekvazen, topvaas en versiering onder het fronton, Jaartal
boven in den Bevel,
1193. — 40, Puntgevel (1651) met gemetselde pilasters
en smalle zijvensters. Steen met jaartal. Festoen,
1194. — 42, Halsgevel (1651) met verminkten top.
Smalle zijvensters op de tweede verdieping, Omlijsting
van den hijschbalk, Cartouche met jaartal. Twee versierde
ovale lichten.

Heintje Hoekssteeg,
1195. — 1. Steen: A° 1660,
1196, — 26, Fragment (XVII a), Korfbogen boven de
vensters. Top gewijzigd,
Heistee g.
1196a. — 2, Halsgevel (± 1700),
Heisteeg (Wijde),
1197. — 1. Ingezwenkte halsgevel (XVIII A),
1198-1199. — 4 en 6, Twee halsgevels (XVIII b) met
kransversiering in het fronton,
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1200, — 5, Halsgevel (4- 1700) met vleugelstukken„
Steen: kousenwinkel, „De Gron, kousewinkel",

Hemelrijk (Groot),
1200a. —

19, Ingezwenkte halsgevel (XVIII B) met rol-

laag,
1200b en c. — (ongenummerd) , Twee puntgevels (XVIII c}
op den hoek van Hekelveld, Gekoppelde tweelichtskozijnen.

Hoogstraat (Nieuwe),
1201. — 13, Ingezwenkte halsgevel (--F 1680),
1202. — 18, Halsgevel (XVIII a),
1203. — 22, Ingezwenkte halsgevel; gewijzigd, In den
top: A° 1671; lager: A° 1844,
Hoogstraat (Oude),
1204. — 3, Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst;
consoles,
1205. — 6, Gevel (XVIII d) met rechte houten kroonlijst; vier consoles,
1206. — 7, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
1207. — 12. Gevel (XVIII b) met getoogde kroonlijst.
In den top een wapen, Hoekvazen„
1208. -- 13, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
1209. — 15, Ingezwenkte halsgevel (XVIII B),
1210. — 21, Dergelijke gevel (XVIII B),
1211, — 23, Ingezwenkte halsgevel LP 1680), Festoenen.
Hoogte (van den) Kadijk, zie K a d ij k (H o o g t e van
d e n) ,
Houtstraat (Groote),
3, Steen: Moorenkop „D Moor 1742",
1212a. — 16, Gevelsteen (XVIII A) : Schaap,
1213. — 25, Steen (XVIII) : visscher naast tonnetjes.
1212. —
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Houtstraat (Korte),
1214, — 26, Gevelfragment (XVII) , Drie steenen: wapen
van Friesland en: anno 1656,
Houtstraat (Lange).
1215. — 52, Cartouche: ark, hert, boom en: A° 1752,
1215a. — 55, Gevelsteen (XVII) : Abraham's offer,
1215b. — 65, Gevelsteen (XVII c) : „Abrams offerhande" .
Houttuinen (Haarlemmer- en Joden-), zie Haarle comer Houttuinen en Joden Houttuinen,
Huidenstraat.
1216, — 4, Halsgevel (1740) , met oranjeappel versierd,
in den top onder het fronton het jaartal,
1217. — 6. Halsgevel (XVIII b) met schelpversiering in
den top en aanzetkrullen met afhangende versiering.
1218. — 8 en 10, Ingezwenkte 'halsgevel (XVIII b),
1219. — 9, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c).
1220. — 14, Halsgevel (XVIII b) met schelpversiering in
den top.
1221. — 17. Halsgevel (XVIII b) met schelpversiering in
het fronton en gebeeldhouwde vleugelstukken,
1222. — 19, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met Breeden hals en aanzetkrullen,
1223. — 21, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met schelp
ep den top en aanzetkrullen, Steen: balen onder kroon,
Jacobsstraat (St,),
4. Halsgevel (XVII cid) met festoenen op de
zijkanten. Twee rondbooglichten met geprofileerde omlijstingen,
1225. — 9, Halsgevel (XVIII A),
1226. — 17, Trapgevel (XVII b) met bergsteenblokken
en banden, In het fries een steep ; spinnewiel. Twee versierde
aanzetsteenen. Rechte strekken.
1224. —
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Jansstraat (St.),
1227, — 23. Halsgevel (XVIII a),
1228. — 25, Ingezwenkte halsgevel (XVIII d),
1229. — 27, Halsgevel, In den top een koe en: 1724.
Hoekvazen, Winkelpui (XVIII d),
1229a, — 38. Trapgevel (XVII b) , onsymmetrisch, Pui
(± 1800).
1229b, — 39. Ingezwenkte halsgevel (± 1750) met drielichtskozijn,
1229c. — 40, Ingezwenkte halsgevel (4-1750), Pui (Ma).
1229d. -- 42, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
1230. — 50. Verminkte pilastergevel in den trant van
Vingboons, thans puntgevel. Cartouche: 1652. Pui (XIX a).
Jeroenenstee g.
1231. — 2, Gevel (1659), vermoedelijk oorspronkelijk in
den trant van Vingboons, met doorgaande pilasters, Steen:
1659,
Jodenbreestraat,
1232. — 4-6, REMBRANDTHUIS, in 1606 gebouwd, 16391658 bewoond door Rembrandt, gerestaureerd van 19081911 door den architect K. P, C, de Bazel en ingericht voor
het tentoonstellen van Rembrandt's etsen en teekeningen,
Plattegrond: voorhuis met „sijdelcamer“ en uitgebouwde
achterzaal; op de verdieping de voorzaal en de „cunstcamer", tusschen beide een galerij met insteek, Gevel
van bak- en bergsteen met rechte kroonlijst, vier vensters breed, drie verdiepingen hoog, De zijtraveeen der twee
bovenste verdiepingen zijn eenigszins terugliggend gemetseld
to weerszijden van de, twee vensters breede, middenpartij,
die bekroond wordt door een driehoekig fronton met, in het
gevelveld, een ovale lichtopening in gebeeldhouwde omlijsiing. Bergsteenen banden; ontlastingsbogen met blokken en
sluitsteenen met kopjes. Gevelsteen met cartouche: 1606.
238

JODEN HOUTTUINEN

Rondbogige ingang, bekroond door een driehoekig fronton
op consoles, Rechte stoep van vier treden, Twee dakvensters
met hijschbalken, Inwendig (grootendeels vernieuwd) : balkenzolderingen met geprofilieerde en gesneden sleutelstukken op kraagsteenen, Zie verder: h 11,
1233. — 18. Gevelsteen (thans verborgen door een bordi
met kompas, en: „Ht Gkt compas 1781",
1234, — 42, Rechte kroonlijst (± 1800) , waaronder een
in hout gesneden papegaai,
1235. — 59, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen en kuif.
Joden Houttuinen,
1236, — 40, Vier festoenen (± 1650),
1236a. -- 56-58, Breede, geknotte pakhuisgevel (XVII al
„Het verloren schaap", met banden van bergsteen,
1237. — Hoek Markenplein, naast nr, 126, Trapgevel
(± 1625) van bak- en bergsteen, overgebouwd op een balk.
Jonas Daniel Meijerplein,
1238. — 8-10, Ingezwenkte halsgevel (XVII d, verminkt)..
Gevelsteen: 1681,
1239-1239a. -- 11 en 13, Twee halsgevels (XVIII a),
1240, — 15, Dergelijke gevel (verminkt),
1241. — 19, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) , Versierd
middenvenster, Inwendig: betimmeringen en stucwerk,
1241a. — 21, Fragment van een halsgevel (XVII d) met
twee blanke wapenschilden,
1241b, — 25, Gevel (XVIII c) met tuitvormigen hals met
krullen en kuif,
Jonge Roelensteeg.
1242. — 6, Halsgevel (± 1700) met gebeeldhouwde
vleugelstukken en aanzetkrullen. Gebogen fronton, waarin
een boom (?).
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Jonkerstraat,
19, Trapgevel (± 1650).
30. Halsgevel (XVIII b),
1244. — 46, Halsgevel (XVIII a).
1245. -- 51 en 53, Twee halsgevels (XVIII 13).
1246. — 56, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
1247-1248. — 58 en 60, Twee gelijke halsgevels (XVIII a),
1249. — 68, Gevelsteen: „De nieuwe broodbackery 1755",
1250. — 85, Deuren (XVIII b) met snijwerk Lodewijk XIV,
1250a. — 88, Gewijzigde halsgevel met houten winkelpui
fXVIII a),
1251. — 90, Pui (XVII), Gevelsteen (XVII): man in schuit,
„In de Steigerschuyt".
1252. — 98, Ingezwenkte halsgevel (XVIII),
1253. — 99, Trapgevel (± 1650),
1254. — 102. Gevelsteen: 1668,
1243. —

1243a, —

Jorisstraat (St),
1255. — 7. Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met rollaag
Op

de zijkanten en kleine zandsteenen krullen.

Kadijk (Hoogte van den),
1256. —

8, Halsgevel (± 1725) met hoekvazen,

1257-1259. — 12, 14 en 16, Drie halsgevels (± 1725).
1260. -- 24, Halsgevel (XVIII b),
1261. — 26. Halsgevel (XVIII b).

32, Steen (XVIII b) , waarop een stadspoort,
1263. — 36, Top (XVIII b) van een halsgevel, waarin
€en zonnebloem.
1264. — 37, Gevelsteen: pelikaan, „An, 1779 De Pell1262. —

kaan'',
1265-1268. — 50-56, Vier halsgevels (XVIII A) met alli-

antiewapenschilden in het fronton,
1269-1272. — 58-64, Vier verminkte halsgevels (--F- 1725).
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1273-1274. — 72 en 74, Twee toppen (+ 1725) van halsgevels, waarin blank wapenschild,
1275-1276. — 101 en 103, Twee ingezwenkte halsgevels
(1757) met gevelsteen, waarin drie korenaren: „A°, De 3
bloeyende korenaren 1757",

Kadijk (Laagte van den),
1277. — 36. Halsgevel (XVIII b), met borstbeeld op den
top,

Kadijksplein.
1278. — 15, Halsgevel (-± 1725).
1279. -- 16. Gevel (XVIII A) met getoogde kroonlijst,
Kalkmarkt,
1280, — 2, Gevel (± 1650) met Ionische pilasters,
1281. — 6. Fragment van een pilastergevel (± 1650) in
den trant van Vingboons, met Ionische kapiteelen,
1282. — 8, Halsgevel (XVIII A).
1283. — 10. Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst,
Kalverstraat.
1284. — 10. Gevel (XVIII b) met getoogde kroonlijst
Kull en twee borstbeelden op de hoeken,
1284a, — 14, Fragment van een halsgevel (+ 1725),
1285. — 36. Halsgevel (XVIII b), met gebeeldhouwde
vleugelstukken en in den top een kan: „D'oliekan",
1286. — 38, Halsgevel (XVIII a), met smalle gebeeldhouwde vleugelstukken, In het fronton een cartouche met
boom,
1287. — 56, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c), met zware
krullen, kuif en gebeeldhouwd fronton,
1288. — 64, Ingezwenkte halsgevel (XVIII a) met vruchtfestoenen op de zijkanten. In het fronton een schild,
1289. — 80 en 82. Dubbele ingezwenkte halsgevel
(XVIII b) met twee halzen en krullen.
16
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1290-1292. — 94, 96 en 98, Drie halsgevels (XVIII a)
met schelp in het fronton en krullen, Geerende hijschbalken,
1293. — 100, Halsgevel (XVII d) met wapen van Amsterdam in den top, Twee ovale lichten en geprofileerde omlijsting van den geerenden hijschbalk,
1294. — 102. Dergelijke halsgevel (XVII d),
1295. — 104, Dergelijke halsgevel (XVII d),
1296. — 107, Gevel (± 1750, geverfd) met getoogde
kroonlijst met versiering in den top, Vier pilasters,
1297. — 108. Fragment (+ 1650) van bak- en bergsteen,
Op de eerste verdieping bergsteenen boek- en sluitsteenen,
halfrond-getoogde vensters. Boven de pui twee zandsteenen
hoekstukken,
1298. — 112, Gepleisterde gevel (XVII c) met doorgaande Ionische pilasters tegen de eerste en tweede verdieping, Top, 4hans dubbel gezwenkt (vroeger halsgevel?),
Twee festoenen in de borstwering der tweede verdieping,
1299. — 114, Halsgevel (XVII c), navolging van Vingboons, met Ionische pilasters tegen de eerste en tweede verdieping, Doorbroken, in smalle voluutj es eindigende banden,
Eerste verdieping met segmentvormige aftlekkingen boven de
hoekvensters en recht afgedekt venster in het midden, Festoen in den gevel, Top met twee doorbroken banden en
Korinthische pilasters, De hoekpilasters bekroond door pijnappels, Vleugelstukken,
1300. — 116, Halsgevel (XVIII b) met kuif,
1301. — 118. Gevel (XVIII b) met getoogde kroonlijst,
Vazen op de hoeken en op het midden, Versiering om het
hijschbalkgat, Afhangende versiering onder de hoeken van
de kroonlijst.
1302. — 123, Gevel (± 1800) met rechte kroonlijst,
1303. — 136, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) , Onder
den hijschbalk een steep,
1304. — 138, Halsgevel, In het fronton: 1725, Hoekvazen,
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1305. — 143, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met
zware krullen. Op den top een koe,
1306. — 145, Ingezwenkte halsgevel (-I- 1750),
1307. — 148, Halsgevel (1731) , Onder den hijschbalk
een steen: de vier Heemskinderen.
1308. — 154, Fragment van een halsgevel (XVIII a) , In
den top een schaap,
1309. — 156. Dergelijk fragment, In den top een paard,
1310. — 162, Halsgevel (± 1700) met schild in fronton,
1311. — 164. Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst; zes
consoles.
1312. — 168. Dergelijke gevel (XVIII d) , In de kroonlijst een leeuw,
1313. — 170. Gevel (XVIII c) met getoogde kroonlijst
en dakvenster,
1314. — 172, Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst;
consoles,
1315. — 179, Bergsteenen top als van een halsgevel
(XVIII a) , Fronton met schelpversiering en wapen,
1316. — 180, Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst en
driehoekig fronton, Hijschbalk in den vorm van een leeuw,
1317. — 181, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) van bergsteen met beeldhouwwerk' en versiering van hijschbalkgat,
1318. — 193. Ingezwenkte halsgevel (XVIII 13).
1319-1319a. — 202 en 204, Twee halsgevels (XVIII a)
met wapenschilden,
1320-1320a-1320b. — 206, 208 en 212, Drie ingezwenkte
halsgevels (XVIII c),
1321. — 216, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) , Schelpversiering in den top,
1322. — 222, Dergelijke halsgevel,

Karthuizersstraat,
1323-1327. — 11-19, Vijf halsgevels (1731) met bergsteenen vleugelstukken: nr, 11, in fronton: 1731; nr, 13, in
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(2de)

fronton; „De Lente"; nr, 15, in fronton; „De Zomer"; nr, 17,
in fronton; „De Herfst"; nr, 19, top gewijzigd.
1328-1329. — 14 en 18, Twee halsgevels (+ 1725).
Kattenburgerdwarsstraat (2de),
1330. — 6, Gevelsteen; 1664,
Kattenburgergracht,
1331. — 9. Trapgevel (1663, verminkt), Twee omlijstingen van ovale vensters en twee cartouches: 1663, Gevelsteen, waarop een mand,
1332. — 13, Gevelsteen; 1663 en twee omlijstingen
(XVII c) van ovale lichten,
Kattenburgerplein.
1333. — 2. Halsgevel (-1-- 1700),
Kattenburgerstraat (Groote),
1334. — 20, Halsgevel, Onder de vleugelstukken: 1744,
1335. -- 30, Trapgevel (XVII c, gepleisterd) , Geprofileerde puibalk; drie sierankers,
1336. — 50, Halsgevel ( --F- 1700) met gebogen fronton.
Steenen lint; „Anno...." Smalle zijvensters,
1337-1338. — 90-92, Twee gevelsteenen; Anno 1661.
Kattenburgerstraat (Kleine),
1339. — 1-3, Twee trapgevels (1661) van bak- en bergsteen. Drie gevelsteenen: visch, anno, en een die vroeger
het jaartal 1661 droeg,
1340. — 20, Trapgevel (+ 1665) , Dekstukken grootendeels verdwenen, Een der beide vleugelstukken van den top
verdwenen, Ontlastingsbogen boven drie vensters, Geprofileerde puibalk, Houten pui met insteek,
1341. — 22, Dergelijke trapgevel (+ 1665)), maar met
gewijzigde vensters.
1342. — 26. Halsgevel (XVII d) met festoenen op de
zijkanten en aanzetkrullen, Fronton verdwenen,
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27. Trapgevel (4- 1665) als bij huis nr, 20 en 22,
28. Halsgevel (XVII d) als bij huis nr. 26, maar
met gebogen fronton,
1345. — 29. Trapgevel (+ 1665) als bij huis nr, 27,
1346. — 30. Halsgevel (XVII d) als bij huis nr, 29,
1347. — 31, Trapgevel (± 1665) als bij huis nr. 28.
1348. — 37. Gevelsteen; „Anno 1723" en vers,
1349. — 43, Trapgevel (+ 1665) als bij huis nr. 31,
1350. — 69. Drie gevelsteenen, waarvan twee cartouches; 1664, en een voorstellend een ,bakkerij ; „De groenne
ovent",
1351. — 103. Twee leeuwenmaskers (XVII b) en twee
omlijstingen van ovale lichten,
1352. — 115, Geveltop met twee vleugelstukken en
steen: 1664,
1353. — 155. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen en kuif.
1354-1355. — 168-170. Twee halsgevels (XVIII A) met
schelpvormige versiering onder het fronton,
1343. —
1344. —

Kattengat.
1356. — 1. Gevelsteen: kasteel, „Grooten Burg"; in den
zijgevel een steen: vat, en twee festoenen (XVII B).
1357-1358. — 2-4, Twee trapgevels *) (1614, gepleisterd) van baksteen met banden van bergsteen, genaamd „De
gouden en de zilveren spiegel", Bekroningen gevormd door
klaverbladvormen, Cartouche: 1614, Ankers,
1359. — 3, Gevelsteen, waarop een kruis aan Brie linten: „1717 Het wapen van Stralsont",
Keizersdwarsstraat (Lange),
1360. —
Gevelsteen: „Wie komt over meer, Anno
1741",
1361. — 4, Halsgevel (XVIII c).
*) Eigendom der vereeniging „Hendrik de Keyser".
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Keizersgracht,
1362. — 12, Halsgevel (± 1725) met vleugelstukken,

waarop hoekvazen, Omlijsting van hijschbalkgat,
1363. — 16, Dergelijke halsgevel (1743),
1364. — 19, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) , In het
fronton een alliantiewapen, Omlijsting van hijschbalkgat,
1365. — 23, Top (XVIII b) van een halsgevel, in welks
fronton een borstbeeld,
1366. — 29, Halsgevel (1690) met een wapenschild in
elk der vleugelstukken, Twee omlijstingen van ovale lichten.
Twee siervazen, In het fronton; 1690,
1367. — 37, Inwendig; gang met stucplafond, trant Lodewijk XIV, en stucwanden. Trapleuning met gedraaide
balusters,
1368-1370.— 40-44, Drie pakhuizen (XVII b) , „Groenland", met trapgevels, Toppilasters op consoles; tweedeelige
houten kozijnen; overdekte hijschbalken, Inwendig; traanbakken,
1371. — 45, Halsgevel (XVIII 5) met siervazen op de
hoeken, Gevelsteen (XVIII), waarin een groep; Jezus met
Maria en Johannes,
1372. — 60, Gevel (XVIII c) met getoogde kroonlijst,
waarop balustrade, In het fries lichtopeningen, In het middenstuk een alliantiewapen.
1373. — 62, Pilastergevel (± 1660), overgangsvorm tusschen Vingboons- en ingezwenkten halsgevel, Doorgaande
pilasters, festoenen op de vleugelstukken. Siervazen,
1374. — 64, Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken,
waarin kinderfiguren,
1375. — 66, Gesneden puilijst (XVII A),
1376. — 77, Gevel (XVIII c) met verhoogde kroonlijst,
waarop een balustrade, in welker middendeel een alliantiewapen, In bet fries drie lichtopeningen tusschen de consoles.
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1377. — 88, Halsgevel (± 1725) met vleugelstukken, In
het fronton twee halve figuurtjes.
1378. — 101, Gevel (XVIII A) met getoogde kroonlijst:
„St, Jans Hooft", Op de hoeken twee borstbeelden (Neptunus en Amphitrite?), Gebeeldhouwde omlijsting van
hijschbalkgat, waaronder het hoof d van Johannes den Dooper op een schotel, Inwendig: gang met marmeren lambrizeering; stucwerk (XVIII A) boven de trap, gesneden trapleuning, Zaal met geschilderd plafond (XVIII a), Zijkamer
met stucplafond (XVIII a) , Achterkamer, waarin volgens
overlevering een geschilderd plafond overschilderd zou zijn,
1379. — 104, Fragment (XVII b) van een Bevel van oaken bergsteen, onder invloed van H, de Keyser, met groote
trappen, waartegen vleugelstukken, Ontlastingsbogen op
pilasters met kapiteelen, tegen de dammen, Gevelsteen:
hoed, Acht sierankers,
1380. — 105, Gevel (XVIII c, gepleisterd) met verhoogde kroonlijst, waarin een bruinvisch. Hoekpilasters en
middenrisaliet, Klein voegwerk, Hardsteenen omlijsting van
deur en middenvenster erboven, Bordes met ijzeren balusters, Vier siervazen, Inwendig: Gang met marmeren lambrizeering, stuc en gesneden houten trapleuning (alles Lodewijk XVI), Boventrap met gesneden houten balusters
Lodewijk XV, Kabinetje met geschilderd plafond, Voorkamer links: stucplafond, marmeren schoorsteenmantel en
witje (alles Lodewijk XV), Binnenkamer links: stucplafond
Lodewijk XV, grijsmarmeren schoorsteenmantel met geschilderden iboezem en vergulde spiegel, Zaal Lodewijk XVI:
stucplafond, wanden verdeeld in vakken met vergulde lijsten, grijs en wit marmeren schoorsteenmantel, vergulde spiegels en pilasters.
1381. — 110, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) , Deuromlijsting Lodewijk XV, Inwendig: Gang met stucplafond
Lodewijk XV, Zaal: stucplafond, lage lambrizeering en grijsmarmeren schoorsteenmantel (alles Lodewijk XV),
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1382. — 111, Gevel (XVIII b, gewijzigd 1800), met getoogde en verhoogde kroonlijst, Bovenlicht (XVIII d).
1383. — 112, Gevel (XVIII b) met verhoogde kroonlijst, In het kuifstuk uitgehouwen een dubbele adelaar in
ovaal schild, Twee siervazen,
1384. — 116. Inwendig: Gang met stucversiering Lodewijk XV,
1385. — 117, Fragment van een gevel (XVII b) van baken bergsteen; top vervangen door bergsteenen bekroning,
Korfbogige ontlastingsbogen, Inwendig: Platgedraaide trapbalusters met gesneden hooMbaluster Lodewijk XV,
1386. — 119, Gevel (XVIII b) met getoogde en verhoogde kroonlijst, Siervazen Lodewijk XIV, Inwendig: Gang
Lodewijk XV met marmeren lambrizeering en marmeren
fontein met dolfijn; platgedraaide balusters met gesneden
hoof dbaluster,
1387. — 121. Breede gevel met redhte kroonlijst, waarop
balustrade (XIX a). Inwendig: Gang met marmeren lambrizeering, stucornament boven de deuren, en plafond Lodewijk
XV, Boven de zaaldeur een klok met lofwerk en musiceerende engelen met muziekemblemen in gesneden hout. Zaal
Lodewijk XVI: grijs en wit marmeren schoorsteenmantel;
twee spiegels met schilderingen „en camaieu"; dubbele deur
met gesneden omlijsting en naald; deurstuk: offer (gem,
J. Andriessen 1799); stucplafond; lage lambrizeering
met vakken, Zijkamer: Empire plafond, op schoorsteen en
penant schildering „en camaieu", Zijkamer links: grijs marmeren schoorsteenmantel; lage lambrizeering met vakken;
stucplafond; gesneden dubbele deur; dessus-de-porte en
schoorsteenschildering Lodewijk XVI,
1388. — 122, Halsgevel (XVII d), In het fronton een
alliantiewapen,
1389. — 123, „Huis met de hoofden", in 1622 gebouwd voor D, Sohier, daarna bewoond door Lodewijk de
Geer, den „ijzerkoning" van Zweden, vermoedelijk door Pie248
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ter de Keyser, in 1909 (gerestaureerd en ingericht tot conservatorium der Mij, voor Toonkunst. G(evel van bak- en bergsteen in den trant van Hendrik de Keyser, vijf vensters breed,
bestaande uit twee verdiepingen boven een kelderverdieping,
en een boven de drie middenvensters opgetrokken topgevel
van twee trappen, bekroond door een (gebroken segmentvormig fronton, In de vensterdammen van den beganegrond
Dorische pilasters, waartegen groote zandsteenen koppen op
consoles, In het midden de hoofdingang met bergsteenen
omlijsting en gebeeldhouwde bekroning. Tusschen de vensters der eerste verdieping gekoppelde Toscaansche pilasters, met een bloemguirlande in het midden. Te weerszij den
van den top, op de zijtraveeen balustrades, Op de eerste
trap van den top vleugelstukken en op de hoeken obelisken.
Halfronde en segmentvormige ontlastingsbogen met sluiten aanzetsteenen, Brandgevels met trappen, Rechts van het
huis een bergsteenen poortje, met leeuwenkoppen in de
pilasters, waarboven een kleine woonverdieping van bak- en
bergsteen, breed twee vensters, tegen welker dammen pilasters zijn gemetseld, die een hoofdgestel dragen, waarop een
bekroning met zandsteenen vleugelstukken en bailer, Inwendig: voorhuis met bergsteenen portiek, in welks halfrond getoogde bekroning een nis, waarin een terracotta borstbeeld
van Gustaaf Adolf, vermoedelijk in 1634 vervaardigd door
Huibrecht (de Keyser voor Lodewijk de Geer; dubbele eiken
portiek (-4- 1625) met gegroefde composiet-zuilen; eiken
zoldering met balken op gesneden sieutelstukken, Eiken
wenteltrap, Op de verdieping een eiken balkenzoldering,
Een schouw, uit dit huis afkomstig, is in het Stedelijk
museum (zaal IX),
1390. — 126. Omlijsting (XVIII c) van hard- en zandsteen met rocaille-ornament om deur en middenvenster.
Bordes met stoeppalen en hek (XVIII c).
1391. — 133, Pilastergevel (XVII a) van bak- en bergsteen, in den trant van H. de Keyser, met groote trappen.
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Gelijkvloers gebroken ontlastingsbogen, In de bovenverdieping ontlastingsbogen waarin twee cartouches, waarvan een
met wapen van Enkhuizen, Top verminkt, Inwendig: Gang
met marmeren lambrizeering, stucwanden, stucre'liefs boven
de vier deuren; boven de vleugeldeur alliantiewapen (Heemskerk en ?), Deuren met snijwerk Lodewijk XIV, Trappenhuis met stucwerk en beeld in nis; gesneden trapbalusters,
Achtergang: stucplafond en relief, Achtertrap met stucversiering, Marmeren fonteintje. Zijkamer met plafond (XIX a).
Binnenkamer met stucplafond Lodewijk XIV, In de zaal
boven een deur snijwerk Lodewijk XIV.
1392. — 134. Gevel (XVIII c) met verhoogde kroonlijst,
waarop een kuif en siervazen. Deuromlijsting, bekroond door
een cartouche, Deur en bovenlicht (XVIII d), Inwendig:
Gang met marmeren lambrizeering en stucplafond, Trap met
•edraaide balusters, Boven de zaaldeur een stuc-relief
(scheepvaart), Zaal (XVIII c) met stucplafond, de vier jaargetij den voorstellend, lage lambrizeering, grijsmarmeren
schoorsteenmantel (boezem nieuw), damspiegel met tafeltje,
Binnenkamer, boven welker deur een gesneden kuif; grijsmarmeren schoorsteenmantel, Zijkamer (XVIII c) met stucplafond,
1393. — 135, Gevel . (XVIII c) met rechte kroonlijst,
waarop balustrade met alliantiewapen in het midden onder
een kuif, Inwendig: Gang (XVIII c) met stucplafond en -wanden; deuren met gesneden bekroning. Trapleuning met gesneden balusters, Zaal met stucplafond (XVIII c), marmeren schoorsteenmantel met spiegel, damspiegel, Tuinkamer,
waarin een vierkante nis met fonteintje (XVIII c),
1394-1395. — 137 en 139. Twee gevels (XVIII b) met
getoogde en met een bekroning verhoogde kroonlijsten,
1396. — 138, Halsgevel (± 1725) met vleugelstukken,
1397. — 141, Fragment (XVII a) van een Bevel van baken bergsteen, in den trant van den pilastergevel huis nr, 133.
1398. — 143, Inwendig (pliattegrond XVII c) : Vestibule
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en gang met stucwerk (XVIII a) ; deuren (XVIII a, waaronder
eenige looze) , Zijkamer met balkenzoldering, in welker middenvak eene schildering (XVII B, vergulde ornamenten op
bruin) ; marmeren schoorsteen, Achterkamer met eiken bah
kenzoldering en marmeren schoorsteen (XVIII A) met gemarmerde houten zijwanden, Deur naar binnenplaatsje met
gesneden fries (XVIII a) en bovenlicht, Op het binnenplaatsje,
tegen den muur, een steepen fontein-architectuur (XVIII A),
Dienkamertje (insteek) met kastbetimmering (XVIII A).
Achterzaal met zolderschildering (XVII d), welker middendeel een schijnarchitectuur voorstelt met de Gerechtigheid en
de Wijsheid, en een engeltje, tapijtbehangsel (XVII d, door
Alex, Baert Jr, ?) onafgebroken langs drie wanden en voorstellende drie boschgezichten; damspiegel (XVIII A) met
tafeltje, Schoorsteenstuk (XVII d) : bloemen en papegaai).
1399. — 144, Gevel (XVIII c) met verhoogde kroonlijst,
In het fries vensteropeningen, Stoeppalen.
1400. — 145. Gevelsteen (XVIII a) ; „Breslaw".
1401. —. 146, Gevel (XVII d) , oorspronkelijk met een
hals, nu met rechte kroonlijst, in welker fries; 1780,
1402. — 148, Deur (XVIII d) met gesneden lijsten en
paneelen, en bovenlicht, Bordes met ijzeren hek (XVIII B),
1403. — 149. In den gevel ein beeldje (XVII b), een
koning voorstellend, en daarboven; „D, Koning van Zweden",
1404. — 150, Halsgevel (± 1725) met vleugelstukken, In
het fronton een appel,
1405. — 158, Gevel met verhoogde kroonlijst, in het
midden waarvan een venster, waaronder: 1721. Siervazen
als bekroning,
1406. — 160, Tuinhuis (XVIII a) van baksteen, met verdieping en vliering,
1407. — 170, Fragment (XVIIa, voorheen met steen;
1620) van een trapgevel, met gewijzigden top, Ontlastingsbogen en vijf sierankers,
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1408. -- 173, Inwendig; Zijkamer met lage lambrizeering,
waarboven gesneden wandvakken (XVIII c) met pilasters,
stucplafond, marmeren schoorsteenmantel (XVIII c) , dam-.
spiegel (XVIII d) , Achterkamer met stucplafond, waarin
salamander in vlammen, marmeren schoorsteenmantel, Achterkamer met marmeren schoorsteenmantel (XVIII c),
1409. — 175, Gevel (XVIII b) met getoogde en met
balustrade verhoogde kroonlijst, waarin een alliantiewapen
en waarop twee siervazen,
1410. — 177 (thans H. B. School) , Huis, in 1624 gebouwd
voor den koopman Balthazar Coymans met een door Jacob
van Campen ontworpen Palladiaanschen pilastergevel van
acht assen, met rechte kroonlijst en bestaande uit een lagen
beganegrond, waarboven twee verdiepingen en een halveverdieping. Tegen de eerste verdieping Ionische, tegen de
tweede composiet-pilasters, elke reeks met een hoofdgestel.
Weinig vooruitspringende middenpartij ter breedte van vier
traveeen, Vensters (gewijzigd XVIII B) met mangaanglas.
Inwendig; marmeren trap (XVIII) en houten schouw (XVII b),
1411. — 180. Halsgevel met vleugelstukken en omlijsting van hijschbalkgat, waarboven: 1713,
1412. — 190, Gevel (± 1725, gepleisterd) met verhoogde kroonlijst met wapenschild, gedekt door een helm met
helmteeken als gevelbekroning, Hoekvazen, Hijschbalk in de
kroonlijst opgenomen, consoles onder deze lijst, Omlijsting
van bovenlicht,
1413. — 192, Gevel (XVIII b) met verhoogde kroonlijst
en hoekvazen, Bekroning, waaronder ovaal licht in gesneden
omlijsting, Inwendig; Gang; stucplafond en stucwanden met
koppen in medaillons en bustes haven de deuren (vroeg
Lodewijk XIV) , Notenhouten trapleuning met gesneden
hoofdbaluster en dunne gedraaide balusters (XVIII a) met
snijwerk, Binnenkamer: stucplafond met balken en vakken
Lodewijk XIV, Zaal: stucplafond (XVIII c) ; lage lambrizeering, Hekken (XVIII d) voor de ramen,
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1413a. — 194, Gevel (XVIII c) met getoogde en gekuifde
zandsteenen kroonlijst, waarin een versierd venster.
1414. — 196, Gevel (XVIII b) met verhoogde kroonlijst
en lamberkijnversiering,
1415. — 200, Halsgevel (XVIII a) met gebogen fronton
met schelp,
1416. —. 202, Zandsteenen gevel (XVIII b) met getoogde
kroonlijst, Twee consoles in de lijst, versierd topvenster en
topbekroning.
1417. — 203, Breede zandsteenen gevel (XVIII b) met
rechte kroonlijst met attiek, Twee blanke wapenschilden tusschen takken onder de hijschbalken,
1418. — 207, Gevel (XVIII c) met latere rechte kroonlijst, Gesneden versieringen boven de deur en twee vensters,
1419. — 208, Gewijzigde gevel (XVII c, voorheen een
Steen; 1652), thans ingezwenkte halsgevel met gebogen
fronton en krullen, Top (XVIII c) met vensters waarboven
rechte strekken met sluit- en hoeksteen, Tegen de eerste en
tweede verdieping doorgaande Dorische pilasters, door segmentbogen boven de vensters verbonden, met hoeksteenen,
doorloopende in de pilasters, en sluitsteenen, Pui vernieuwd,
1420. —

209, Gevel (XVIII b) met kroonlijst, waarop

een attiek met doorbroken fronton, waarin een beeld: de
Hoop, Geblokte hoekpilasters. Hoekvazen, Inwendig: Trappenhuis met mahoniehouten betimmering, stucwanden en
lantaarn; pilasters met Ionische kapiteelen; vergulde gesmeed-ijzeren leuning, Zaal Lodewijk XVI; stucplafond en
gesneden deur,
1421. — 210, Halsgevel (XVII a) met vleugelstukken
met draperie en krullen, Gebogen fronton, waarin versiering.
met blank wapensc'hild,
1422. — 212, Gevel (XVIII a, voorheen gedateerd 1709)
met getoogde kroonlijst, Acanthus-consoles en vazen, Omlijsting van hijschballigat.
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214, Halsgevel (1656), onder den invloed van
Vingboons, met ,doorgaande Ionische pilasters tegen de eerste
en tweede verdieping en Korinthische in den top, Gebogen
fronton, vleugelstukken en krullen, Twee ovate lichten. Versiering van het hijschbalkgat, Festoenen, In den top een cartouche: MDCLVI, Pui van zand- en bergsteen,
1424. — 215. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen en kuif,
1425. — 216. Breede zandsteenen gevel (XVIII b, later
gewijzigd) met rechte kroonlijst en geblokte hoekpilasters.
Vooruitgeplaatste middentravee met deuromlijsting van Ionische pilasters, Bordes met stoeppalen en hek.
1426. —217-219, Gevel (XVIII b) met getoogde kroonlijst met attiek en vazen, Consoles in de kroonlijst en gekroond blank wapenschild in het midden,
1427. — 221, Zandsteenen gevel (XVIII b, voorheen gedateerd 1748) met kroonlijst, waarop een attiek met hoekvazen en middenstuk, waarin een alliantiewapen, Sierschoorsteenen,
1428. — 224, Zandsteenen gevel (XVIII c) met rechte
kroonlijst, waarop een attiek met versierd middengedeelte en
vier siervazen; in het fries triglyphen en twee consoles. Omlijsting van deur en venster. Bordes met zes balusters
(XVIII), Inwendig: Gang met marmeren lambrizeering en
stucversiering (XVIII c) ; trapleuning met gesneden hoof dbalusters en balusters; in het trappenhuis een plafond en
spiegel; boven de deur een gesneden houten lijst, Portaaltje
voor zaaldeur met stucplafond en gesneden deurbekroning.
Zaal met betimmering en stucplafond (achter moderne betimmering en plafond weggewerkt, maar onbeschadigd),
1429, — 225, Gevel met getoogde kroonlij st, waarop een
attiek met gebeeldhouwd middengedeelte en hoekvazen; in
het fries consoles, Boven de deur een relief en: „De Koopermoole 1746". Stoep met vijf balusters.
1423. —
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1430. — 226. Smalle gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst, waaronder twee dragende figuren als consoles, Hardsteenen pui,
1431. — 227, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met kuif
en krullen, waaronder lamberkijns,
1432. — 228, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken
en krullen, Gebogen fronton, waarin een versierd medallion,
1433. — 230, Halsgevel (--f- 1700) met vleugelstukken en
krullen, Gebogen fronton met blank schild in omlijsting van
ornament,
1434. — 234, Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken,
waarop siervazen, Gebogen fronton met kuif,
1435. — 235, Smalle gevel (± 1800) met rechte kroonlijst, waarin leeuwenkop met ring.
1436. — 239, Gevel (XVIII b, van ouds „de Zon") met
rechte kroonlijst, verhoogd door een bekroning met stralende
zon; siervazen,
1437. — 240. Ingezwenkte halsgevel (HT 1750) , Top met
aanzetkrullen; gebogen fronton,
1438. -- 241, Van ouds „de Maan", Inwendig: Gang
(XVIII d) met marmeren lambrizeering, stucplafond en wanden; boven de deuren stuc-vazen, Zijkamer (XVIII d) met
lage lambrizeering, waarboven wandvakken, stucplafond met
vier medallions, waarin koppen met emblemen der muziek;
grijsmarmeren schoorsteenmantel, Binnenkamer met lage
lambrizeering; muurvakken met zij den behangsel, marmeren
schoorsteenmantel, geschilderde spiegellijst, damspiegel en
drie deurstukken (grauwtjes), Zaal (XVIII c) met stucplafond, schoorsteen met marmeren mantel, gesneden spiegellijst en boezembetimmering; gesneden omlijsting van een
deurstuk,
1439. — 242, Halsgevel (XVII d) met vleugelstukken,
aanzetkrullen en gebogen fronton, Omlijsting van hijschbalkgat.
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1440-1441. — 244 en 246, Twee gevels (XVIII b) met
getoogde kroonlijsten, waarop attiek, In het midden van elke
kroonlijst een venster in versierde omlijsting, In elken top
een hijschbalk en, bovenop, een siervaas,
1442. — 247, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) met gebogen fronton bekroond door een borstbeeld,
1441 — 248, Zandsteenen gevel met rechte kroonlijst,
waarop attiek, Onder de kroonlijst twee wapens en: MDCCX,
1444. — 250, Halsgevel (XVII d) met vleugelstukken en
krullen, Gebogen fronton, waarin een schildje met sc'haap.
1445. — 252, Inwendig: Zaal met plafond (XVIII) en
schoorsteen,
1446. — 254, Zandsteenen gevel (XVIII b) met getoogde
kroonlijst, Hijschbalkgat in omlijsting,
1447. — 256, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) met krullen en kuif,
1448. — 260. Gevel (XVIII b) met getoogde kroonlijst,
Twee consoles en kuif,
1449. — 261, Gevel (XVIII b) met rechte verhoogde
kroonlijst, waarin vier consoles en triglyphen,
1450. — 263, Gevel (XVIII b) met getoogde kroonlijst,
waarin vier consoles en in het midden een wapen.
1450a. — 265. Gevel (XVIII b) met hooge rechte kroonlijst, geblokte hoekpilasters en versierde deurtravee.
1451. — 268, Uithangteeken (XVIII A) : „De gouden
ketting",
1452. — 271, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken.
Gebogen fronton, waarin een Apollo,
1453. — 274, Zandsteenen gevel (XVIII b) met getoogde
kroonlijst, Hijschbalkgat in omlijsting,
1454. — 278, Gevel (XVIII a) met rechte, onder het
rnidden versierde kroonlijst,
1455. — 280, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken en
gebogen fronton met sthelpversiering, In den top twee bijenkorven, Versiering om het hijschbalkgat.
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1456. — 284, Gevel (XVIII c) met getoogde kroonlijst,
waarop een attiek met versierd middenstuk en twee hoekbeel den,
1457. — 286, Gevel (XVIII a) met rechte verhoogde
kroonlijst. Topvaas, Versiering om het hijschbalkgat, Bovenlicht, Mangaanglas in de vensters, Stoep met twee balusters,
1458. — 290, Gevel (4- 1750) met rechte kroonlijst
(XVIII d),
1459. — 292, Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken,
waarop siervazen, Schelpversiering in het fronton, Geblokte
omlijsting van cleur en bovenlicht, Inwendig: Gang met versieringen in stuc, Zaal met stucplafond Lodewijk XIV,
1460. — 293, Inwendig: Gang met marmeren lambrizeering, Zijkamer met stucplafond, marmeren schoorsteenmantel, vergulden spiegel, dubbele deur met fries (alles Empire).
Binnenkamer evenzoo. Zaal met zolderschildering door J, de
Wit: allegorische figuren op wolken, marmeren schoorsteenmantel, gesneden spiegellijst en grauwtje (gem, J. de
Wit 1746), damspiegel,
1461. — 294. Halsgevel (XVIII b) als huis nr, 292,
1462. — 301, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken,
gebogen fronton met schelpversiering en granaatappel,
1463. — 304. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c, hersteld)
met kuif,
1464. — 308, Ingezwenkte halsgevel (XVIII d),
1464a. — 310. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c).
1465. — 311, Inwendig: In de binnenkamer boven de
deur naar de voorkamer een grauwtje door J, de Wit,
1466. — 313, Inwendig: De betimmering eener boekerij
(XVIII d, naar ontwerp van De Neufforge), met cleurstuk
(± 1800, door J, Andriessen), en een wit-en-geel marmeren
schoorsteen (± 1800) zijn in 1923 verkocht, De oorspronkelijke geschilderde behangsels (XVIII d) zijn omstreeks 1850
vervangen door paneelen, geschilderd naar teekeningen van
Godefroy (Beauvais).

17
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1467. — 314, Halsgevel (XVIII d) met vleugelstukken,

waarop siervazen, Gebogen fronton met schelpversiering.
1468. — 317, Gevel (XVIII a, inwendig gewijzigd in
1761 door Hendrik Husly) met rechte kroonlijst, waarop een
attiek met vazen, op welke medaillons, Vooruitspringende
middentravee, De attiek is versierd met watenwmfen to
weerszijden van de emblemen van den handel, Vensterruiten
van mangaanglas, De achtergevel vertoont festoenen en
het jaartal 1673; deuromlijsting met borstbeeld van Romeinschen keizer, Inwendig: Gang met stucplafond, deuromlijsting met stucversiering, beeld van Venus. Zaal met stucplafond op balken, rijke lambrizeering, marmeren schoorsteenmantel, damspiegel en -tafeltje, Boven de spiegels en de
deur naar de eetkamer drie grauwtjes (XVIII c) , Eetkamer
met stucplafond, marmeren schoorsteenmantel, nisfonteintje,
diepe kast met stucplafond (alles XVIII c), schoorsteenstuk
met drie putti in bruin, door J, de Wit Benedentuinkamer
met schoorsteenmantel en spiegel (XVIII d), Bovenkamer met
dergelijken mantel, Keuken met marmeren vloer en koperen
pomp.
Tuinhuis (XVIII a) met zandsteenen pilastergevel, waarin
nissen en reliefs; twee deuren, waarboven ovale lichten; voor
de buitenste nissen beelden van Diana en Apollo. Siervazen
en -bollen. Inwendig een achthoekige koepel en twee glazenkasten (XVIII c),
1469. — 319, Zandsteenen gevel, in 1639 door Phil, Vingboons gebouwd voor Dan, Sohier, met twee reeksen pilasters,
de bovenste paarsgewijs bekroond door driehoekige frontons,
Top met vleugelstukken en driehoekig fronton; festoenen
naast het hijschbalkgat. finder in de vleugelstukken twee
ovale lichten in omlijstingen, Stoep met bordes,
1470. — 320, Gevelsteen (XVII a) : stadsgezicht, „In de
slat van Bordee", Deuromlijsting (XVIII d),
1471. — 321, Inwendig: Gang met marmeren lambrizeering en stucversieringen, reliefs boven de deuren, marmeren
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fonteintje met koperen kraanplaat, In de zijkamer een
schoorsteen van Bordiglia-marmer (alles 1750), In de
binnenkamer een stucplafond en een marmeren schoorsteen
(-f-1800) In een bovenkamer een marmeren schoorsteenmantel met stucversiering (± 1750),
1472. — 322. lngezwenkte halsgevel (± 1750) . Inwendig:
Gang en trappenhuis, stucversieringen, gesneden trapleuning;
in de zijkamer een stucplafond met linnen middenvak, vleugeldeur met gesneden ornament; dergelijke binnenkamer
(alles XVIII c)
1473. — 323. Gevel (XVIII b) met getoogde kroonlijst,
waarop hoekvazen en kuif; versiering in het getoogde gedeelte, loofwerk om het ronde venster,
1474. — 329. Gevel (XVIII b) met getoogde kroonlijst,
waarin een hartvormig venster,
1475. — 341. Gevel (XVIII b) met getoogde kroonlijst,
waarin een blank wapenschild,
1476. — 343, Gevel (XVIII a) met latere kroonlijst en
hardsteenen voetstuk (± 1800).
1477. — 353, Zandsteenen halsgevel (XVIII a) met
vleugelstukken, waarop festoenen en latere hoekvazen, Middenvenster in omlijsting en bekroond met een borstbeeld,
1478. — 355, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken„
Fronton met schelpversiering, Geornamenteerd hijschbalkgat,
1479. — 357. fla!s,,;evel (XVII d) met vleugelstukken,
In het fronton een wapenschild, Versierd hijschbalkgat
1480. — 361. Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken,
1481-1483. — 369-377, Drie eenvoudige gevels (XVIII c)
met rechte kroonlijsten (tijidelijk ingericht voor weeshuis der
Ned, Herv, diaconie, zie I 2), Nr, 369 heeft diep paars mangaanglas,
1484-1485. — 379 en 381, Twee halsgevels (XVIII a) met
vleugelstukken,
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1486. — 385, Halsgevel (XVII d) met vruchtenfestoenen
langs den hals, de top eindigend in krullen, Breed fronton
met schelpversiering,
1487. — 387, Zandsteenen gevel met tot in den top
doorgaande middenpilasters (1688, toegeschreven aan Justus
Vingboons) , Top met vleugelstukken, waarin en waarlangs
vruchtenfestoenen en waaronder versierde ovale lichten,
Festoenen naast het hijschbalkgat, Ter zijde een rondboogpoortje met fronton, zwikvullingen en, in den boogtrommel,
een ster, Stoep met balusters (XVIII),
1488. -- 393, Overgangsvorm (XVII c) tusschen trap- en
halsgevel: twee trappen, waartegen bergsteenen stukken,
groote tegen de bovenste, schouderstukjes tegen de onderste geveltrappem Gebogen fronton,
1489. — 395, Dergelijke overgangsvorm (XVII c), In den
top twee ronde lichten, Deuromlijsting (XVIII c),
1490. — 400, Ingezwenkte halsgevel (± 1775, oorspronkelijk trapgevel) met krullen en kuif,
1491. — 401, Zandsteenen gevel (± 1665) in den trant
van Vingboons, met Dorisc'he, langs verdieping en halve-verdieping doorgaande Ionische, en tegen den top Korinthische
pilasters, Vleugelstukken met festoenen en kinderfiguren en
hieronder ovale lichten (nu gesloten), Segmentvormig fronton, Om den hijschbalk en in ide borstweringen der halve-verdieping eveneens festoenen, Gevelsteen: stadsgezicht, „Marseille", In den top een wapenschild, Een schets voor een
.schildering (1730) in dit huis: Aurora verkrijgt van de Parcen
de onsterfelijkheid van Tithon, is in 1914 verkocht, Een
schoorsteenfries (XVIII d) „en camaiee, uit de zijkamer,
en een marmeren gangfonteintje, zijn overgebracht naar het
huis Vondelstraat 32,
1492. — 402, Ingezwenkte halsgevel (XVII d, voorheen
gedateerd: 1682) met bloemversiering langs de buitenlijnen,
Hoekvazen, In den zijgevel aan , de Runstraat tien an'kertjes,
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1493. — 404, Oorspronkelijk trapgevel (XVII A), nu ingezwenkte halsgevel (± 1775).
1494. — 407, Ingezwenkte halsgevel (XVII c, voorheen
onder ' den top: 1665) met verminkten top en doorgaande
middenpilasters, Hoekvazen,
1495. — 409, Gevel (XVIII c) met rechte kroonlijst en
(later) drie'hoekig fronton, De deur en een venster gelijkvloers hebben versiering (XVIII c),
1496. — 411, Bergsteenen gevel (XVIII b) met in- en
uitgezwenkte zijkanten, waarop ieen kuif,
1497. — 412. Inwendig: Zaal met lambrizeering (XVIII b),
groote houten zoldering beschilderd met mythologische voorstellingen (XVII c, in den trant van C, Holsteyn en N. de
Heft Stocade), grijis marmeren schoorsteenmantel (XVIII b),
vergulden damspiegel (XVIII A) , Tuinkamer: deuren aan
de binnenzijde met gebeeldhouwde onderpaneelen (XVIII b,
thans binnenste buiten gehangen) ; grijs marmeren schoorsteenmantel (XVIII b) ; glazenkast (XVIII b) met planken
op gebeeldhouwde consoles,
1498. — 414, Eenvoudige gevel (XVII d) met rechte
kroonlijst met open attiek, Inwendig: Gang met stucwanden en plafond, boven de deuren schelpen; trap met gesneden balusters van Italiaansch notenhout, Zaal, eenige jaren
geleden in twee deelen verdeeld, in een waarvan een geschilderde zoldering met Aurora op den zonnewagen en de vier
jaargetijden, gemerkt: J. de Maber, 1692; marmeren schoorsteenmantel, waarboven gesneden spiegellijst, bekroond door
een schilderij (XVII d: Noach's dankoffer na den zondvloed),
Alles in den trant Lodewijk XIV,
1499. — 415, Bergsteenen halsgevel (XVII c) met vleugelstukken, waarop festoenen. Gebogen fronton, festoenen
om den hijschbalk,
1500. — 416, Eenvoudige gevel (XVII d) met rechte
kroonlijst aansluitend bij nr, 414, Inwendig: Gang met marmeren lambrizeering, stucwanden en plafond, nis voor klok;
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boven de deuren symbolen van handel, nijverheid, bouwkunst, dichtkunst, enz,, alley XVIII b, Zijkamer met lage
lambrizeering en wandvakken (XVIII d) , Tuinhuis met gebeeldhouwde zandsteenen omlijsting (XVIII b) van het middenvenster,
1501. — 419, Winkelpui (XVIII), Pothuisje,
1502. — 422, Gevel (XVIII c) met rechte kroonlijst,
waaronder versiering en: „De Luipaart", Consoles,
1503. — 432, Ingezwenkte halsgevel (XVIII a, vroeger
halsgevel en met steep ; 1720) met rollaag en zandsteenen
aanzetkrullen, Driehoekig fronton (vernieuwd),
1504. — 437, Halsgevel (1684) met vleugelstukken, op
welker zijkanten festoenen, Gebogen fronton met schelpversiering, Festoenen am het 'hijschbalkgat, Steen: 1684,
1505. — 441, Halsgevel (1684), Vleugelstukken met
festoenen op de zijkanten, Gebogen fronton met schelp.
Hijschbalkgat met omlijsting van festoenen, In den top en
onder de vensters der tweede verdieping festoenen,
1506. — 442, Bergsteenen gevel (XVIII b) met rechte
kroonlijst, waarop attiek met siervazen; in het fries
triglyphen; in het middenstuk een blank wapenschild, Venster der eerste verdieping in omlijsting met festoenen,
1507. — 444-446, Breede zandsteenen gevel (± 1725)
met rechte kroonlijst, waarop een attiek, gebouwd voor Theodorus Huyghens, heer van Honkoop en Opvoorts, in 1758 gewijzigd voor Thomas Hope, in 1881 geschonden door slooping
van het bordes, Gebeeldhouwde bekroning op het midden der
attiek, Versierde middentravee, Geblokte hoekpilasters, Gebogen frontons boven de vensters; in , deze frontons medaillons met koppen, Cassetten in de vensterdammen,
Inwendig (nr, 444 in 1758 vereenigd met nr, 446, ± 1800
gewijzigd, in 1901 en 1916 verbouwd): Op de hoofdverdieping
een achterzaal, waarin marmeren schoorsteen met ingebouwde muurkasten, schoorsteenspiegel, damspiegel, Een wandtafereel hieruit afkomstig is thans bij de Geimeente-gasfabrie262

KEIZERSGRACHT

ken, In een voorkamer van nr, 446 een schoorsteenmantel en
een geschilderd plafond. Hierboven een kamer met groen ge_
schilderde wandbetimmering en kamerdeur (XVIII),
1508. — 449, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen en gebogen fronton,
1509. — 450, Halsgevel (XVII d) met segmentvormig
fronton, Vleugelstukken met krullen en vruchtfestoenen
langs de gevellijnen,
1510. — 453. Overgangsvorm tusschen Vingboons- en
halsgevel (XVII c, vroeger met steen: 1669) met breed gebogen fronton en vleugelstukken, waarop festoenen, Lager
aangebracht zijn schouderstukjes, als aanloop naar den hals,
Opgenomen festoen rond den hijschbalk,
1511. — 454. Puntgevel (XVII B) van een pakhuis, Gebogen fronton, Sluitsteen: scheepje.
1512. — 456, Halsgevel (XVIII b) met gebogen fronton.
Vleugelstukken met festoenen op de zijkanten,
1513. — 464, Ingezwenkte 'halsgevel (XVII d) met hooge
houten winkelpui (XVIII),
1514. — 465. Halsgevel (XVII c, vroeger met steen:
1675) met festoenen op de zijkanten der vleugelstukken. De
hals thans recht afgedekt (fronton verdwenen) . Festoenen in
de borstweringen der eerste, tweede en derde verdieping,
1515. — 470, Inwendig: Zijkamer met grijsmarmeren
schoorsteenmantel (XVIII c) ; lage lambrizeering; geschilderde behangsels (XVIII d) : landelijke tafereelen; geschilderd deurstuk: kinderen met Mercuriusstaf, koopmansboek,
bijenkorf enz, (gemerkt: F, C, Jacobi (?), 1778) ; stucplafond
met verdiept geschilderd middenstuk (XVIII d) : Charitas en
tweede vrouwefiguur,
1516. — 483. Pakhuis (met nr. 487 over uit een reeks
van zeven), Puntgevel (XVII d), bekroond door fronton, Top
vernieuwd, Zandsteenen boog- en negstukken om de vensters
in de middenas,
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484, Inwendig: Gang met marmeren lambrizeering; stucwanden en plafond; gesneden deuren; trap met
eenvoudige balusters en gesneden kuipstukken; gebogen deur
van gemak (alles XVIII c), Binnenplaats met kast (XVIII c),
Boven de zaaldeur een stucrelief: engeltjes, Zijkamer: grijsmarmeren schoorsteenmantel; lage lambrizeering met vakken; gesneden deuren; stucplafond (alles XVIII c), Binnenkamer evenzoo; muziekemblemen in het plafond, Zaal: wit
marmeren schoorsteenmantel; lage lambrizeering met vakken
(XVIII d) ; stucplafond (XVIII c), Bovenzaal: stucplafond
en vergulde houten schoorsteenspiegel (XVIII c) , In de tuinkamer in grauw beschilderde zolderbalken, waartusschen
reepen dock in dezelfde techniek (XVIII a),
1518. — 486. Halsgevel (-I -1686) als nr, 488; met versiering in en op de vleugelstukken, drie'hoekig (voorheen
gebogen) fronton en hoekvazen, Twee ovale lichten, In de
gang tusschen nr. 486 en nr, 488 een steen (XVII d) : „Messina",
1519. — 487, Pakhuis „De Cparreboom", Puntgevel
(XVII d) als huis nr. 483. Gemetselde rollaag,
1520. — 488, Halsgevel (1686) met versiering in en op
de vleugelstukken, gebogen fronton en hoekvazen, Twee
ovale lichten en op twee linten: Anno 1686.
1521. — 490, Twee ovale lichten (± 1686, volgens verdwenen gevelsteen),
1522-1523. — 503 en 505, Twee halsgevels (XVII d)
met vleugelstukken met draperieversiering, gebogen frontons met blanke wapenschilden.
1524-1525. — 504 en 506, Twee halsgevels (XVII c,
voorheen met linten: 1672) met bloemversiering op de kap.ten der vleugelstukken en met driehoekige frontons, Festoenen om de hijschbalken,
1526. — 519. Halsgevel (-I- 1725) met vleugelstukken
eindigend in krullen. Gebogen fronton met schelp.
1517. —
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1527. — 521, Halsgevel (XVII c) met vleugelstukken,
op welker zijkanten festoenen, driehoekig fronton (vernieuwd) en festoen om den hijschbalk,
1528. — 531, Steen (XVII B) : zon,
1529-1530. — 535 en 537. Twee halsgevels (XVII c) met
gebogen frontons, vleugelstukken en krullen,
1531. — 536, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met
vruchtenversiering op de zijkanten, en met gebogen fronton.
Twee ovale lichten, Inwendig: Gang met stucwerk; rechthoekige nis voor klok met zandlooper en maskers; ronde nis
voor beeld; stucplafond (XVIII c). Trappenhuis met relief-.
beeldengroep in nis; platte balusters, Zijkamer: stucplafond
(XVIII c) , in de hoeken de jaargetijden en Minerva met
schild, waarop Gorgokop,
1532. — 544. Halsgevel (XVII d) met versiering in en
op de vleugelstukken en driehoekig fronton (vernieuwd).
Festoen om den hijschbalk,
1533. — 546. In- en uitgezwenkte halsgevel (XVIII c}
met gebogen fronton, krullen en breede ikuif Rococo, doorgetrokken ails versiering om den hijschbalk,
1534. — 548, Halsgevel (XVII d, vernieuwd) met versiering in en op de vleugelstukken en driehoekig fronton.
1535. — 552, Halsgevel (XVIII b, vernieuwd) met versiering op de vleugelstukken en gebogen fronton met schelp.
1536. — 554, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met festoenen op de zijkanten en driehoekig (voorheen gebogen}
fronton,
1537. — 556, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) als huis
nr, 554, maar met gebogen fronton, waarin ,schelp,
1538. — 559, Halsgevel (XVII cl) met gebogen fronton
en vleugelstukken met vruchten en krullen, Gesneden deuromlijsting en gesmeed hek,
1538a. — 561, Ingezwenkte halsgevel (± 1750) met krullen
en kuif. Stoep met twee balusters,
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1539. — 562, Ingezwenkte ,halsgevel (XVII d) met festoenen op de zijkanten, Festoen om den hijschbalk,
1540. — 563, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met ge'bogen fronton en versiering op de zijkanten,
1541. — 567, Inwendig: Gesneden trapleuning (XVIII c),
Voorkamer met schoorsteenbetimmering en spiegellijst
(XVIII c) . Achterkamer (rechts) met stucplafond, betimmering, damtafeltje (XVIII d), Chineesch zijden behangsel
(± 1800) en ameublement (XIX b?) van Chineesch lak;
deurstukje (XVIII d) in kieuren, Achterkamer (links) met
eiken betimmering, marmeren schoorsteen en twee grauwtjes
als deurstukken (XVIII d), Verzameling van portretten der
familie Backer,
1542. — 568, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met fes
toenen op de zijkanten, Gebogen fronton met schelpversiering, Twee ronde lichten.
1543. — 570. Fragment (XVII d) van een ingezwenkten
halsgevel, met festoenen op de kanten, Driehoeki'g fronton,
1544. — 572, Gevel (XVIII b) met recite kroonlijst
(± 1800) , waarin triglyphen en met een groot driehoekig
fronton boven de vooruitgemetselde middenpartij. Deuromlijsting (XVIII b), Stoep met balusters,
1545. -- 574, Halsgevel (XVII id) met versierde vleugelstukken en aanzetkrullen,
1546. — 580, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met festoenen op de zijkanten, gebogen fronton en hoekvazen, Twee
ovale lichten,
1547. — 582, Dergelijke gevel (XVII d, vroeger met twee
steenen linten: 1687) , Twee ovale lichten in omlijsting,
1548. — 585. Een tuinhuisgevel (1735) van Bentheimer
steen, naar het ontwerp van Jac. Otten Husly, met beel'dhouwwerk van Ign, v, Lochteren, uit dit perceel afkomstig,
is sinds 1919 in het Rijksmuseum,
1549. — 596. Gevel (XVIII b) met recite kroonlijst,
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waarop attiek, In de lijst acht consoles. Vooruitgernetselde
middenpartij, Versierde deurtravee,
1550. — 602. Gevel (XVIII a) met rechte kroonlijst
(4- 1800) , Festoenen en twee consoles, Eenvoudige deuromlijsting (XVIII d).
1551. — 604. Gevel (1670) in den trant van A. Dorsman
met rechte kroonlijst en attiek, waarin het opschrift: „In 't
derde vredejaar", Vlakke hoekpilasters, Achtergevel met
rechte kroonlijst, Inwendig: Voorgang met stucplafond
(XIX a) , Achtergang met stucplafond (XVII d) , marmeren
fonteintje met vergulde kraan in den norm van een dolfijn,
Gesmeed ijzeren hek op den omgang van de trap, Zijkamer
links met stucplafond (XIX a) , Boven den schoorsteen een
stucrelief, Zijkamer rechts met gesneden lambrizeering; geschilderd plafond met voorstellingen van handel, muziek,
enz., deels in kleur, deels in grijs (XVIII b, door J. de Wit)!
grijsmarmeren schoorsteenmantel met gesneden boezem,
waarin spiegel (alles XVII d) en schilderstuk (XVIII a):
Psyche Amor bespiedend, Achterkamer met balkenzoldering, schoorsteenmantel met spiegeltje.
Tuinhuis met gebogen gevel, waarin twee nissen, en buste
van een Romeinsch keizer,
1552. -- 606, Halsgevel (± 1725) met vleugelstukken,
aanzetkrullen, gebogen fronton met kuif en blank wapenschild, Hijschbalkgat met omlijsting,
1553. — 608, Dergelijke gevel (± 1725). Stoep met
balusters (XVIII b), Inwendig: Gang met marmeren lambrizeering; stucplafond, waarin een basrelief, een godin voorstellend, stucwanden met busies, Bovendeuren (XVIII c)
met stucwerk. Binnenkamer met grijsmarmeren schoorsteenmantel, in welks gesneden boezem een spiegellijst, Tuinkamer met betimmering (XVIII b), gesneden schoorsteenspiegel, nis met fontein, spiegel en consoles voor porcelein,
1554. — 610. Inwendig: Gang (XVIII ed) met stucversiering, Trapleuning met gesneden balusters. Traphal met
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nis en stucwerk, en lantaarn, Gesneden lambrizeering, Zijkamer met marmeren schoorsteenmantel en ideurstuk met
snijwerk; stucplafond en damspiegel (alles XVIII d), Binnenkamer, waarin witmarmeren schoorsteenmantel met spiegel in gesneden lijst, betimmering in vakken, damspiegel.
Zaal met lambrizeering in vakken met vergulde lijsten; marmeren schoorsteenmantel, spiegel met gesneden bekroning,
waarin reliefs, deuren en damspiegel met dergelijke reliefs;
in de hoeken vier vergulde consoles met verguld houten
kandelabers, kroonlijst met vergulde rozetten,
1555. — 611, Halsgevel (XVIII a) met gebeeldhouwde
vleugelstukken en gebogen zandsteenen fronton, Deur in omlijsting met kroonlijst op consoles, Hijschbalk, Stoep met drie
balusters, Inwendig: Gang (XVIII d), Tuinkamer (XVIII c)
met buffetnis, waarin stucversiering,
1556. — 613, Dergelijke gevel (XVIII a), Gehouwen
deurbekroning, Inwendig: Zij- en binnenkamer met grijs
marmeren schoorsteenmantel, vergulden spiegel met boetseerwerk „en camaieu" en vergulden damspiegel, damtafeltje (alles XVIII d), Bovenachterkamer met grijs marmeren schoorsteenmantel (XVIII c),
1557. — 615, Halsgevel (4- 1700), Te weerszijden van
den top dolfijnen, bereden door Amphion (met Tier) en Triton (met schelp), Gebogen fronton met tandlijst, In den top
een hijschbalk in gebeeldhouwde omlijsting, Stoep met drie
balusters,
1558. — 618, (Van ouds „Het wapen van Parijs''), Gevel
met kroonlijst (XIX a), Stoep met balusters (XVIII b), Inwen dig : Wentelende hoofdtrap met gedraaide spijlen
(XVIII A) , Zijkamer met zolderschildering (XVIII b) in houten lijsten (overgebracht uit het huis Singel 256) ; in het middenvak attributen van schilderkunst, wijsheid, bouwkunst,
landmeting en scheepvaart; in de hoeken grauwtjes, Zaal met
stucplafond (XVIII d) , Achtertrap (XVIII d) met gesneden
hoofdbaluster, Houten tuinkasten met bekroningen (XVIII c).
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Tuinhuisje (XVIII b) met rechte kroonlijst,
1559. — 620, Halsgevel (XVII d) met vleugelstukken,
krullen en gebogen fronton,
1560-1562. — 626, 628 en 630, Drie halsgevels (XVII d),
waarvan nr, 630 met festoenen op de zijkanten der vleugelstukken. De beide andere zijn gewijzigd tot ingezwenkte
halsgevels, Ovale lichten,
1563-1567. — 634, 636, 638, 640 en 642, Vijf halsgevels
(± 1700) met vleugelstukken, krullen, gebogen frontons met
versiering en wapenschilden,
1568. — 643, Tuinhuis (XVIII b) , Middenpartij met gebogen afdekking, geflankeerd ,door geblokte pilasters met
ijspegelornament, Te weerszijden hiervan twee deuren met
bovenlichten,
1569. — 647, Halsgevel (XVIII a) met gebeeldhouwde
vleugelstukken, op welker zijkanten festoenen, Fronton weggebroken, Siervazen op de hoeken,
1570. — 649, Halsgevel (XVIII a) met gebeeldhouwde
vleugelstukken en gebogen fronton, Hoekvazen, Twee °vale
lichten in omlijstingen,
1571. — 659, Gevel (XVIII d) met rechte houten kroonlijst op groote consoles, Gesneden deur, Stoep met drie
balusters,
1572. — 661. Gevel (XVIII a, hersteld in 1921) met
rechte houten kroonlijst, Dakvenster met hijschbalk, Onder
twee vensters der bovenverdieping twee vruchtenguirlandes
(later aangebracht) , Stoep met drie balusters,
1573. — 663, Gevel (XVIII A) met getoogde houten
kroonlijst, waarin een hijschbalk, Stoep,
1574. -- 664. Gevel (± 1750) met getoogde kroonlijst,
in het midden waarvan een venster, waarboven een hijschbalk, Hoekvazen, Vier groote consoles, Deur met gesneden
kalf en bovenlicht, waarin een monogram,
1575. — 668, Baksteenen igevel (1688), in den trant van
A, Dorsman met rechte kroonlijst, waarboven gemetseld'e
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attiek, met venstertjes, Hoekpilasters. Voorheen opschrift in
den Bevel; „Zeerust“, en: 1688, Ingang gewijzigd,
1576. — 671, Ingezwenkte halsgevel (XVIII a) met zandsteenen afdekkingen en aanzetkrullen. Deuromlijsting, Stoep
met drie balusters,
1577. — 672, Gevel (1671, door A. Dorsman) met rechte
kroonlijst, bekroond door een attiek met balustrade, waarop
twee beelden, In het midden der attiek: 1671, In de kroonlijst triglyphen, Middentravee met ingang, waarboven balkon
met ijzeren hek (XIXa) en venster in latere omlijsting, Zes
hardsteenen stoeppalen met kettingen, Dubbele stoep met
zes balusters (XVIII c), Inwendig; Gang met marmeren vloer
en lambrizeering, stucversieringen (XVIII c) , Trappenhuis
met dergelijke stucversiering; tegen het trapbordes een fries
in 't grauw door J, de Wit; leuning (XVIII c) van gesmeed
li zer en koper, In de voorkamer rechts een stucplafond en
marmeren schoorsteenmantel, In de achterkamer rechts een
beschilderd stucplafond en marmeren schoorsteenmantel,
Voor- en achterkamer links evenzoo, In een achterkamertje
een stucplafond en twee spiegels, Op het bovenportaal vier
groote grijs-in-grijs schilderingen, voorsteflend Romeinsche
veldheeren, waarboven krijgstafereelen; vier dergelijke deurstukken, In de naastgelegen slaapkamer een alcoofvormige
uitbouw, stucplafond, marmeren schoorsteen en boven een
schijndeur een grauwtje (XVIII c), Op deze zelfde verdieping nog twee kleine kamers met stucplafond en marmeren
schoorsteen (alles XVIII c).
Tuinhuis (XVII c) met twee zuilen, die een driehoekig
fronton dragen; in de nissen to weerszijden loctden beelden,
Verzameling portretten en andere voorwerpen, betrekking
hebbend op het geslacht van Loon, o, a, twee werken van
J. M, Molenaar en voorts werken van M. Mierevelt, M. v.
Musscher, J, Ovens, D, Santvoort, W, Valliant, Abr, de
Vries en C, v, cl. Voort.
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1578. ---- 674, Dergelijke gevel (1671, door A, Dorsmanl
met twee beelden op de balustrade,
1579. — 678, Halsgevel (XVII c) met gebeeldhouwde
vleugelstukken met tulpen, druiven enz, op de zijkanten en
segmentvormig fronton, Hijschbalk, Stoep met drie balusters.
Gesneden deur (XVIII c),
1580. — 679, Gevel (± 1800) met rechte kroonlijst,
waarop een balustrade, Hijschbalk,
1581. — 680, Halsgevel (XVII c) met gebeeldhouwde
vleugelstukken als huffs nr, 678,
1582. — 684, Halsgevel (XVII c) met gebeeldhouwde
vleugelstukken als huizen nrs, 678 en 680, Siervaasjes
(XVII d) op de aanzetstukken to weerszijden van den top.
Hijschbalk,
1583. — 685. Ingezwenkte halsgevel (XVII d) , Gebeeldhouwde versiering op de zijkanten van den gevel en segmentvormig fronton, Hijschbalk, Stoep met onderdeur en drie
balusters,
1584. — 686, Gevel (XVIII d) met, door attiek verhoogde, kroonlijst, doch oorspronkelijk halsgevel met vleugelstukken, Stoep met vig balusters,
1585. — 688, Gevel (XVIII d, oorspronkelijk halsgevel
XVII d), met rechte kroonlijst, op het midden waarvan een
halfrond afgedekt dakvenster in houten omlijs'ting, bekroond
door een hijschbalk, Stoep met drie balusters,
1586. — 690, Dergelijke gevel (XVIII d, oorspronkelijk
halsgevel XVII d) , Stoep met vier balusters,
1587. — 692, Gewijzigde halsgevel (XVII d), nu met ingezwenkte rollaag en driehoekig fronton, Stoep met drie
balusters en een bank (XVIII),
1588. — 695, Halsgevel (XVII d) , Vleugelstukken met
twee stroomgoden, Segmentvormig fronton (ter vervanging
van een bekronenden vogel), Hijschbalk in gebeeldhouwde
oml ij sting,
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1589. — 696, Halsgevel (XVII d) met segmentvormig
fronton van bak- en bergsteen, Gebeeldhouwde vleugelstukken, HoGge stoep met bank en drie balusters,
1590. — 698, Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst, en
hardsteenen voetstuk, Deur (XVIII d),
1591. — 699, Halsgevel (XVII d) met .gebeeldhouwde
vleugelstukken, op welker zijkanten festoenen, Siervazen,
Twee ovale lichten in omlijstingen, Hijsdhbalk, Stoep met
drie balusters,
1592. — 702, Halsgevel (XVIII a) met gebeeldhouwde
y leugelstukken, Segmentvormig fronton, waarin een burchttoren geibeeldhouwd, Hijschbalk,
1593. — 704, Dergelijke gevel (XVIII a) , In het fronton
een adelaar,
1594. — 706, Inwendig: Trap met gedraaide balusters,
Zijkamer met betimmering (XVIII c) en rood damastzijden
wandbekleeding; witmarmeren sc'hoorsteenmantel met verguide spiegellijst; damspiegel; stucplafond met eene geschilderde mythologische voorstelling (XVIII b) in het ovale
middenvak,
1595. — 708, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met driehoekig fronton, waarop een zittende hazewind van zandsteen als bekroning, Deur in eenvoudige omlijsting met gebogen afclekking, Nieuwe stoep met drie oude balusters,
1596. — 710, Pakhuis, Puntgevel (XVII d), Hijschbalk,
Te weersziiden van het bovenste luik twee ronde lichten,
1597. — 714, Stoep (XVIII) met drie balusters en onderdeur,
1598. — 716, Ingezwenkte halsgevel (XVII c, voorheen
met lint: 1671), twee smalle zijvensters, winkelpui (XVIII),
1599-1600. — 725 en 727, Twee halsgevels (1697, blijkens
vroeger aanwezigen steen) met gebeeldhouwde vleugelstukken en segmentvormig fronton, waarin een schelp, Hijschbalken,
1601. -- 737, Halsgevel (± 1700) met gebeeldhouwde
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vleugelstukken, Hijschbalk, Inwendig: Trap (XVIII c) met
gesneden hoofdbaluster en eenvoudige platte balusters,
1602. — 739, Halsgevel (+ 1700) met gebeeldhouwde
vleugelstukken en segmentvormig fronton, waarin beeldhouwwerk en wapenschild, Hijschbalk,
1603. — 741, Halsgevel (-I- 1700) met gebeeldhouwde
vleugelstukken, Hijschbalk, Stoep met drie balusters, Inwendig: Gang Lodewijk XIV met marmeren lambrizeering en
stuc; gewelfd plafond met ornament (XVIII cl), Trapleuning
met gesneden balusters en hoofdbaluster (XVIII d), Zijkamer: lage lambrizeering (XVIII d) en stuc plafond, Binnenkamer: lage lambrizeering Lodewijk XIV en plafond
(XVIII d), Zaal: lage lambrizeering met vakken, stucplafond (XVIII d),
1604. — 745, Pakhuis met ingezwenkten halsgevel
(XVIII c).
1605. — 749, Halsgevel (+ 1700) met gebeeldhouwde
vleugelstukken en segmentvormig fronton met gebeeldhouwde vulling, Hijschbalk,
1606-1607. — 750 en 752, Twee halsgevels (XVII d)
met gebeeldhouwde vleugelstukken, versierd op ide zijkanten; frontons met schelpvormige vulling, Hijschbalken. Voor
elk huis een steep (XVIII c) met drie balusters,
1608. — 753, Halsgevel (4- 1700) met gebeeldhouwde
vleugelstukken en met segmentvormige afdekking, Hijschbalk,
1609. — '756. Gevel (XVIII b) met rechte kroonlijst,
waarop een zandsteenen balustrade met verhoogd middengedeelte en met siervazen op de hoeken. Deur en venster
daarboven in igebeeldhouwde omlijsting,
1610. — 759, Halsgevel (+ 1700) met ,gebeeldhouwde
vleugelstukken en segmentvormig fronton. Hijschbalk,
1611. — 761, Gewijzigde halsgevel (4- 1700 en XIX),
Rollaag am het segmentvormig fronton en tegen de zijkanten,
18
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1612. — 763, Halsgevel (± 1700) met gebeeldhouwde
vleugelstukken en segmentvormig afgedekt, Hijschbalk,
1613-1617. — 778, 780, 782, 784 , en 786, Vijf gelijke halsgevels (XVIII a) met gebeeldhouwde vleugelstukken en segmentvormige frontons, Hardsteenen voetstukken (± 1800).
Siervazen op de hoeken der nrs, 778, 780 en 782, Nr, 780
heeft een deur met eenvoudige geprofileerde omlijsting en
segmentvormige afclekking. De overige gevels hebben een
nieuwe onderpui, Inwendig van nr, 784: In de tuinkamer een
ingebouwde 'kast (XVIII c) met dubbele deuren en ruitjes
van spiegelglas,
1618. — 788. Halsgevel (XVII d) met gebogen fronton
en gebeeldhouwde vleugelstukken, Overdekte hijschbalk,
Twee ovale lichten in gebeeldhouwde omlijsting. Stoep met
drie balusters.
1619. — 790, Verknoeide halsgevel (XI, II d), vroeger
gelijk aan nr, 788, Geheel gepleisterd en grootendeels vernieuwd, Twee ovale lichten,
1620. — 794. Ingezwenkte halsgevel (XVII d, oorspronkelijk halsgevel), Het vroegere ,gebogen fronton is weggebroken, In den top een vruchtenguirlande om den hijschbalk.
Twee dichtgemetselde ovale lichten in omlijsting, Op de
hoeken twee siervazen,
1621. — 804, Breede igevel (+ 1800) met rechte kroonlijst, waarin triglyphen, Vooruitspringende middentravee met
ingang geflankeerd door Dorische pilasters. Stoep met gesmeed ijzeren hek (XIX ‘a).
1622. -=-- 810, Breede gevel (+ 1750) met rechte kroonlijst, waarin houten consoles, Stoep van vijf treden met
balusters,
1623. — 818, Ingezwenkte halsgevel (1672, volgens vroeger aanwezigen gevelsteen) , Driehoekig fronton (vernieuwd).
Op de zijkanten zandsteenen bloemversieringen, Om den
hijschbalk een festoen, Twee ovale lichten in zandsteenen
omlijsting, Stoep.
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1624. — 822. Dergelijke gevel, waarin: 1672, Geen fronton, Stoep met twee balusters,

Keizersgracht (Nieuwe),
1625. — 4, Halsgevel (XVII d), Fronton verdwenen,
1626-1628. — 15, 17 en 19, Drie halsgevels (XVIII a).
1629. — 16, Ingezwenkte halsgevel met opschrift: „Anno
1733".
1630. — 34, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken,
1631-1634. — 45, 47, 49 en 51, Vier halsgevels (-± 1725).
1635. — 46-50, Breede gevel, In het gebogen fronton
over de middenpartij : 1776,
1636-1638. — 53, 55 en 57, Drie halsgevels (XVIII a),
alle met een borstbeeld op het fronton; nr, 55 heeft het

opschrift: „Curacao", en twee borstbeelden op de hoeken,
nr, 57 „Portorico" en twee siervazen.
1639. — 58, Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst, Balcon, gedragen door atlanten, Dubbele stoep met zes balusters.
1640-1642. — 60, 62 en 66, Drie halsgevels (XVIII a).
1643. — 74, Fragment van een halsgevel (XVII d),
Fronton verdwenen,
1644-1645. — 90 en 92, Twee ingezwenkte halsgevels

(XVIII c) met krullen en kuif,
Keizersstraat,
1646. — 3. Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst.
1647, — 10, Gevel (XVIII c) met getoogde kroonlijst,
1648. — 15, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken,
1649. — 16, Hoekhuis, Pui met hoekversiering en gesne-

den sdeurkalf (XVIII b), Op de deurstij'len twee vaatjes en:
„Vrij Wijn'',
1650. — 19. Halsgevel (1726) met vleugelstukken,
1651. — 21, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b),
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1652. — 22, Twee maskers, Gevelsteen (XVII b) : St
Joris, Houten pui (XVIII d).
1653. — 23. Dorische portiek (XVIII), waarin kroon,
krans en palmtakken,
1654. — 25, Gewijzigde trapgevel (XVII) met rechte
kroonlijst en hoekpilasters, Vier vensters breed met rechte
strekken, waarin zandsteenen sluitsteenen en aanzetstukken; fusschen . de vensters zandsteenen banden,
1655. — 26, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c).
1656-1657. — 28 en 30. Twee halsgevels (XVIII a).
1658. — 32. Verminkte halsgevel (XVIII a),

Keizersstraat (Korte),
1659. — 1, Halsgevel (XVIII I13) met vleugelstukken,
1660. — 3, Halsgevel (XVIII a) met Vleugelstukken,

Kennissteeg (Oude-), zie Oud ek ennisst e eg,
Kerksplein (Oude-), zie 0 u d ekerk sp 1 ei n,
Kerksteeg (Enge),
1660a. — 1, Halsgevel (± 1725) met segmentvormig

fronton,
1661. — 2. Steen (XVI) : Kruisdraging,
1662. — 4, Trapgevel *) (1634) van bak- en bergsteen, In

den top een kraagsteen met masker, 'Deurkozijn met gesneden kraagstukken, Drie steenen: wan, „De verghulde Wan"
en:Anno 1634,
1663. — hoek Oudekerksplein, Halsgevel (XVIII a).
Kerkstraat,
1664. — 7. Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met seg-

mentvormig fronton en bloemversiering op de zijkanten,
1665-1666. — 15 , en 17, Twee halsgevels (XVIII a) met
vleugelstukken en krullen,
*) Eigendom der vereeniging „I-kndrik de Keyser".
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1667. — 19. Halsgevel (XVII d), In den top een schild.
1668. — 34. Halsgevel met cartouche: 1670, Twee ovale

lichten,
1669. — 35, Halsgevel (1737) met kussens op de krullen en druiventros in den top,
1670. — 36, Halsgevel (± 1670) met krullen en festoenen langs de vleugelstukken, Segmentvormig fronton,
1671. — 37, Halsgevel (1737) met kussens op de krullen
en druiventros in den top,
1672. — 39, Dergelijke halsgevel (XVIII b),
1673. — 48, Trapgevel (XVII c) met toppilaster op
draagsteen, Vijf ankertjes,
1674. — 50. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met zware
krullen,
1675. — 60, Trapgevel (XVII c) , Aan de hoogste trap
twee kleine krullen, Bekroning verdwenen,
1676. — 61. Breede ,dubbele gevel (XVIII c) met in- en
uitgezwenkten top. Opengewerkte medaillonversiering in den
gevel vegir de zakgoot. Hierboven een kuif,
1677. — 62, Halsgevel (XVII d) met vleugelstukken, In
den top een schild tusschen krullen,
1678. — 68. Stoephekken (4- 1750) met monogram.
1679. — 76, Halsgevel (XVII d) met bloemversiering op
de vleugelstukken, Fronton verdwenen, Steen: turfdrager,
„In de turfdrager",
1680. — 82. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met verhoogde krullen,
1681-1682. — 100 en 102, Twee halsgevels (XVII d) met
versierde vleugelstukken en blank schild in den top,
1683. — 118, Halsgevel (XVII d) met hoogen hals en
bloemversiering langs de kanten der vleugelstukken, Segmentvormig fronton.
1684. — 141, Halsgevel (+ 1725) met vleugelstukken,
1685. — 144, Ingezwenkte halsgevel (± 1750) met krullen, Fronton met schelpversiering,
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1686-1689. — 182, 184, 186 en 188, Vier ingezwenkte
halsgevels (XVII d) , De huizen nrs, 182 en 184 hebben
nieuwe toplijsten in plaats van de frontons, nr, 188 een driehoekig, nr, 186 een segmentvormig fronton,
1690-1692. — 189, 191 en 193, Drie halsgevels (± 1725)
met vleugelstukken, Wapenschilden in de toppen,
1693-1694. 192 en 196, Twee halsgevels (XVII d) met
smalle vleugelstukken met bloemversiering, In de frontons
wapenschilden en gekruiste takken,
1695. — 217, Halsgevel (± 1700) met vleugelstukken,
In den top een cartouche,
1696. — 245. Ingezwenkte halsgevel (XVIII a) met rollaag en gebogen afdekking,
1697. — 272, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met vruchtfestoenen op de zijkanten en met segmentvormig fronton,
Aanzetkrullen, Hij schbalk,
.1698. — 273, Gevel (± 1800) met rechte kroonlijst,
1699. — 274, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met halfronde afdekking met kuif; gebeeldhouwde krullen, Getoogde
vensters ien gekoppelde ideur (XVIII d) , Stoep van vier
treden,
1700, — 276, Puntgevel (XVIII B) met zandsteenen aanzetstukken, Hijschbalk, Twee ronde lichtopeningen naast het
middenvenster in den top,
1701-1702. — 278 en 280, Twee ingezwenkte halsgevels
(--F 1700) met segmentvormige frontons, Gebeeldhouwde
afdekking der zijkanten, en aanzetkrullen, Nr, 278 }weft een
hijschbalk en een gekoppelid drielicht in de bovenverdieping.
1703-1704. — 288 en 290, Twee puntgevels (+ 1800)
met driehoekig fronton en aanzetkrullen, Hijschbalken, Houten winkelpuien (XVIII id),
1705. — 292, Ingezwenkte halsgevel (XVIII a) met segmentvormige afdekking met kuif en gebeeldhouwde aanzetkrullen, Gekoppeld drielicht. Hijschbalk,
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1706. -- 293, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met gebogen fronton met kuif en groote aanzetkrullen, Stoep van
drie treden,
1707-1708. — 296 en 298, Twee Ingezwenkte halsgevels
(XVIII c) , halfrond afgedekt, met kuif en gebeeldhouwde
krullen, Gekoppelde drielichten, In elk perceel een groote
dubbele deur met gebogen afdekking en fraai gesneden
bovenlicht,
1709. — 299, Tot puntgevel gewijzigde halsgevel (XVIII A)
met segmentvormig fronton op den top. Aanzetkrullen,
Hij schbalk,
1709a. — 300, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met festoenen op de zijkanten en segmentvormig fronton,
1710. — 310, Versierde ingangstravee (XVIII b) en dakvenster,
1711-1712. — 316, 318 en 320, Drie eenvoudige huisjes
achter een gevel (-- 1670) met rechte kroonlijst, Voor elke
deur een. steenen trapje met balusters en twee banken,
1713. — 322, Pakhuis, Gevel (1688) met rechte kroonlijst, In alle drie verdiepingen negen kleine, getoogde vensters op een rij, Rondbogige ingang met zandsteenen blokken, waarvoor een houten trapje, Gevelsteen: man in Oostersche kleedij, „1688 Pool", Links een ingang waarboven
drie pakhuisluiken,
1714. — 324, Ingezwenkte halsgevel (1673) met segmentvormig fronton en gebeeldhouwde zandsteenen afdekking der zijkanten, In de tweede verdieping een gekoppeld
drielicht, Onder het middenvenster der eerste verdieping een
steenen lint: 1673, Winkelpui (XVIII), Hijschbalk,
1715. — 326, Halsgevel (± 1700) met gebogen afdekking
met kuif en gebeeldhouwde krullen, Hijschbalk,
1715a, —338, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) met krullen en kuif. Drielichtskozijn,
1716. — 358, Ingezwenkte halsgevel (XVII c) met festoenen op de zijkanten,
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1717. — 360. Ingezwenkte halsgevel (+ 1700) met segmentvormig fronton, Festoenen op de zijkanten en krullen.
1718-1720.-367, 371 en 373, Drie halsgeveltjes (XVII cl),
1721. — 375. Halsgevel (XVIII b) met gebeeldhouwde
vleugelstukken met grotesken (van ouderen gevel?) en segmentvormig fronton, waarin een schelp, Steen: geharnast
ruiter.
1722. — 376, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met krullen en festoenen op de zijkanten, Gekoppeld drielicht,
1723-1724. — 380 en 382, Twee ingezwenkte halsgevels
(XVIII) , NI% 380 heeft een segmentvormig zandsteenen fronton, nr, 382 een rechte houten lijst, Rollagen op ide zijkanten
en gebeeldhouwde krullen, In elken gevel twee gekoppelde
deuren, waarvoor een stoep,
1725. — 385. Gevel met in- en uitgezwenkte zijkanten
(--f- 1800) , afgedekt door rollagen.
1726. — 398. Halsgevel (XVII d) met segmentvormig
zandsteenen fronton met baksteenen vulling, Gebeeldhouwde vleugelstukken, Geprofileerde puibalk,
1727-1728.-402 en 404, Twee puntgevels (1672), vroeger
halsgevels, In nr. 402 een steen voorstellend Huisduinen:
„Hays-Duynen"; in nr, 404 een: Den Helder, „Den Helder" (?),
1729-1730. — 406 en 408. Twee ingezwenkte halsgevels
(1672) met segmentvormige frontons en festoenen op de
kanten, Gekoppelde drielichten, In nr, 406 ,een steenen lint:
1672 en een steen: Nieuwediep, „Nuwediep"; in nr, 408 een
steen: Wieringen, „Wieringhen",
1731. — 441, Puntgevel (XIX a) met rollaag op de zijkanten,
1732. — 443, Puntgevel (XIX a) met vierkante bekroning
met klein segmentvormig zandsteenen fronton, Zandsteenen
krullen ien lijsten op de kanten,
1733. — 445, Halsgevel (XVIII b) met segmentvormig
fronton met zeer smalle zandsteenen omlijsting, vermoedelijk
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later aangebracht, Gebeeldhouwde vleugelstukken en aanzetkrullen,
Kerkstraat (Korte),
1734-1736.— (ongenummerd), Drie halsgevels (+ 1730),
nieuw opgetrokken, met gebruikmaking van de oude gebeeldhouwde vleugelstukken en bekroningen, In ,den middelsten
gevel een steen met buitenplaats en: „D, Heerlijckheyt
Uclinck",
Kerkstraat (Nieuwe).
1737. — 16. Fernandes Nuneshuis, zie 1 38.
1738. — 18. Halsgevel (XVIII b) met gebeeldhouwde

vleugelstukken, In den top een relief: meer, „De groote
Meer",
1739. — 20. Halsgevel (XVIII b),
1740. — 24. Halsgevel (XVIII b),
1741. — 26. In den gevel een wapen en: 1736,
1742. — 37. Boven in den gevel, „Anno 1725, Dit is
voor mijn kint, Als hij wel oppast ist mijn vrint",
1743. — 57. Halsgevel (XVIII) met sfinxen als vleugelstukken, In den top een afbeelding van St. Jacob, hierboven: „Laws deo semper", hieronder: „Jacobus".
Kleine Kattenburgerstraat, Kleine Wittenburgerstraat enz.,
zie: Kattenburgerstraat (Kleine), Wittenburgerstraat (Kleine) enz,
Klooster (Eerste).
1744. — 5. Pakhuis, Puntgevel (XVII d) met aanzetkrullen,

Klooster (Midden),
1745. — 1, Ingezwenkte halsgevel (XVIII a),
1746. — 2, Ingezwenkte halsgevel (XVIII d) , Gesneden
deurkalf, voorstellende een brouwerij,
1747. — 12, Ingezwenkte halsgevel (+ 1650 en XVIII)
met klein driehoekig fronton. Eerste verdieping: fragment
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(± 1650) met half ronde togen, geheel van baksteen, Gedeelfelijk houten onderpui,

Kloveniersburgwal,
1748. — 2. Ingezwenkte halsgevel (XVIII d) met recht
afgedekten top. Houten luifel.
1749. — 5. Halsgevel (4- 1725). Vleugelstukken, kuif en
omlijsting van hijschbalkgat,
1750-1751. — 6 en 8, Twee halsgevels (XVIII b) , In de
toppen twee borstbeelden: Abraham en Isaak, „Abraham"
en „Isaak",
1752. -- 9. Halsgevel (± 1725), als nr, 5,
1753. — 17. Halsgevel: 1672, Vleugelstukken met timmermansgereedschap, Twee ovale lichten,
1754, — 23, Fragment (XVII b, trant van Hendrik de
Keyser) van bak- en bergsteen met korfbogen, Twee gewijzigde toppen, Tuinhuis (XVII d) : middenpartij met ingang,
bekroond door gebogen fronton; to weerszijden van de deur
bloemfestoenen,
1755. — 26. („Klein Trippenhuis",) Smalle (slechts een
venster breede) zandsteenen pilastergevel met getoogde
kroonlijst, bekroond door twee afgewende sfinxen, waaronder: 1696, Onder het ronde topvenster een festoen met
zandlooper. Inwendig een wenteltrap,
1756. -- 28, Ingezwenkte halsgevel (1768) met krullen
en kuif, Zijgevel (XVIII c) achterhuis met horizontale kroonlijst en drie consoles.
1757. — 29, Trippenhuis, zie 1 65,
1758, -- 31. Gevel ( -+- 1700) met rechte kroonlijst, waarin
triglyphen, Deur met venster daarboven in gebeeldhouwde
omlijsting, waarin borstbeeld als bekroning, Beeldhouwwerk
in de borstweringen onder twee vensters.
1759. — 34, Gevel (XVIII c) met rechte kroonlijst, Steen:
kist met rollen linnen, „De linnenkist",
1760. — 35, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken.
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1761. — 36, Gevel (XVIII b) met rechte kroonlijst, In

de bekroning een zaag,
1762-1763. — 38-40, Twee ingezwenkte halsgevels (XVIII b),
In den top van huffs nr. 40 een ontbladerde boom,
1764. — 41, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met gebogen afdekking met kuif, Aanzetkrullen, Hijschbalk, Hardsteenen voet, Hooge stoep met bladbaluster en bank,
1765. — 43, Dergelijke gevel (XVIII c) , Getoogde deuroml ij sting,
1766. — 47. Gevel (XVIII d) met rechte steenen kroonlijst; tandlijst en vijfmaal twee hooge triglyphen, Beneden
geheel -verbouwd,
1767, — 49, Gevel (+ 1730) met getoogde kroonlijst met
vier gebeeldhouwde consoles, Hardsteenen voet.
1768. — 51, Dergelijke gevel (XVIII c), Stoep van zeven
treden.
1769. — 52, Gevel (XVIII a) met in- en uitgezwenkten
top met halfrond fronton, Hijschbalk, Geheel gepleisterd;
cnderpui verbouwd, Steektrap van zes treden,
1770. — 55, Fragment (+ 1650) van een pilastergevel
met later opgezetten top (thans puntgevel) , Tegen de eerste
en tweede verdieping vier doorgaande Ionische pilasters,
Tusschen de vensters dezer verdiepingen twee gebeeldhouwde festoenen, en in het midden een steen met initialen:
D K — B N,
1771. — 57, Halsgevel (+ 1670) met festoenen op de
zijkanten der vleugelstukken. Segmentvormig fronton met
schelpvormige vulling. Om den hijschbalk een festoen, Twee
ovale lichtopeningen in gebeeldhouwde iomlijsting. Ingang,
geflankeerd door pilasters, waarop een gebroken boog, bekroond door twee kinderfiguren, die een cartouche houden.
Stoep met drie balusters.
1772-1773. — 56-58, Twee gevels (XVIII c) onder een
rechte kroonlijst, Twee deuren met gesneden kalf, Voor elke
deur een steektrap van zes treden,
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1774. — 59, Gevel (XVIII c) met rechte kroonlijst, waarop
een bekroning met siervazen en kuif; in het midden hiervan
een venster, waarboven een hijschbalk. Hardsteenen punt.
Benedenverdieping verbouwd.
1775. — 61, Gevel (± 1730) met getoogde kroonlijst.
Vier consoles. In het midden van den toog een hijschbalk,
Hardsteenen voet, Stoep,
1776. — 62, hoek Rusland, Pilastergevel (XVII c) in den
trant van Vingboons, met vleugelstukken in den vorm van
dolfijnen en met gebogen afdekking, Onder den hijschbalk
een ovaal licht. Onder de vensters der twee bovenste verdiepingen schelpfestoenen en een gevelsteen: visscher, Ondergedeelte (vernieuwd XVIII c) van twee verdiepingen met
hardsteenen voet, Deur met versierd kalf; een dergelijke
deur aan de zijde van het Rusland.
1777. — 63, Gevel (± 1730) met rechte kroonlijst, Vier
consoles, Stoep met drie balusters,
1778, — 65. Gevel (XVIII b) met in- en uitgezwenkten
top, waarop een kuif en, op de hoeken, siervazen, Deur met
drielobbige bekroning, waarin een vrouwenbuste, Hardsteenen voet, Stoep met drie balusters en bank,
1779, — 67. Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met halfrond fronton, waarop een kroon, en waarin, als vulling, een
steen: krijgsman, Hijschbalk, Onderpui vernieuwd,
1780, — 68, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met drielobbige bekroning, kuif en aanzetkrullen, Stoep van zes
treden,
1781, — 70, Halsgevel (± 1700) met gebeeldhouwcte
vleugelstukken, op de hoeken waarvan vrouwenbustes, Gebogen afdekking, waaronder een ovale omlijsting van een
hijschbalk, Deurposten met snijwerk, Hardsteenen voet,
Hooge halve stoep met balusters,
1782. — 71 Pilastergevel (± 1650, door Ph, Vingboons),
Vooruitspringende middenpartij, waarboven een driehoekig
fronton. Tegen de Benedenverdieping Dorische, tegen de twee
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bovenverdiepingen doorgaande Ionische baksteenen pilasters. Twee dakvensters met hijschbalken, Twee schoorsteenen
op de hoeken van het wolfdak, Halve stoep van zeven treden,
1783. — 81, Halsgevel (± 1700) met gebeeldhouwde
vleugelstukken, Segmentvormig fronton met schelpvormige
F ulling,
1784. — 85, Stoep van zeven treden met balusters
(XVIII c),
1785. — 90, Fragment (4- 1610, gedeeltelijk vernieuwd)
van een Bevel van bak- en bergsteen, Zandsteenen banden,
waar de vernieuwde vensters doorheen zijn gebroken, Ontlastingsbogen met boogblokken,
1786. — 95, Zandsteenen pilastergevel, in 1642 gebouwd
voor Jan Poppen door Ph, Vingboons, in 1903 verbouwd tot
school der vereeniging St, Vincentius a Paulo, Doorgaande
Korinthische pilasters van de plint op, Tusschen de pilasters
festoenen, Boven de kroonlijst een driehoekig fronton, dat
gevuld is met een wapen, Breede achtergevel, omloopend
achter het belendend noordelijk perceel. Twee schoorsteenen
met festoenen, Inwendig: gang met stucplafond en wanden
(+ 1700) ; boven zaaldeur en vestibule adelaars in stuc.
Trapleuning met zware vierkante balusters, In de zaal een
lage lambrizeering, balkenzoldering en twee nissen, met gegroefde pilasters, voor schoorsteen en spiegel. In de kelderverdieping kruisgewelven op gemetselde ribben; vlakke zandsteenen kapiteelen, Achtergevel van geschilderde zandsteen.
Tuinhuis met rechte kroonlijst, deur en venster hierboven
in Ionische omlijsting, Balcon met gebogen balustrade, Ingebogen middenpartij, VOOr de hoeken twee pompen in den
worm van zuilen, waarom gewonden slangen,
1787. — 99, Gevel (XVIII A) met getoogde kroonlijst.
Segmentvormige bekroning met siervaas, geflankeerd door
twee vrouwenfiguren, Deur omlijst door pilasters met kroonlijst, Hardsteenen pui, Stoep met vijf balusters.
285

KOESTRAAT
1788. — 101, Gevel (XVIII b) met rechte kroonlijst,
waarin consoles en hijschbalk, Stoep met bordes en balusters, Hardsteenen voet,
1789. — 103, Gevel (± 1720) met rechte kroonlijst, Gebeeldhouwde ingangstravee (gepleisterd) , Deur met binnenwaarts gebogen kalf en glas, Stoep met drie balusters, Hardsteenen voet, Inwendig: Gang met stucplafond (XVIII b),
deuren met gesneden kuif, Bovengang met dergelijke deuren.
Trappenhuis met stucversiering (XVIII c); trap met gesneden
balusters (XVIII c), Boven de zaaldeur stucversiering, Zaal
(XVIII c) met lage lambrizeering, stucplafond, gesneden
deur met geschilderd dessus-de-porte in gesneden lijst, be-.
hangsel van rood zijden damast, grijsmarmeren schoorsteenmantel, Tuinkamer (XVIII c) met lage lambrizeering, waarboven de wand in vakken verdeeld, balkenzoldering, marmeren schoorsteenmantel, Boven-voorkamer met grijs marrneren schoorsteenmantel (XVIII c), Binnenplaats met kasten
(XVIII c),
Tuinhuis met deur geflankeerd door Korinthische pilasters,
waarboven een venster in omlijsting (XVIII c) ,
1790. — 105, Gewijzigde Bevel (XVII a) met bergsteenen
banden en boogblokken, Sluitsteenen met leeuwenkoppen.
Getoogde kroonlijst (XVIII d) , Deur (XVIII d) met stoep.
1791. — 107, Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst,
waaronder drie consoles, Boven de deur een klein balcon.
1792. — 109, Gevel (XVIII d) met getoogde kroonlijst.
Twee stoepen,
1793-1794. — 111 en 113, Twee gevels (XVIII d) met
rechte kroonlijsten, elk met twee consoles, Voor nr, 113 een
stoep met drie balusters,
1795. — 123, Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst.
Gebeeldhouwde deuromlijsting,

Koestraat,
1796. — 4,
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1797. — 5. Vroegere waning van Jan van der Heyden
(1681-1712), in 1868 verbouwd tot Armenschool,
1798. — 6, Ingezwenkte halsgevel (+- 1680),
1799-1801. — 7, 9 en 11, Drie halsgevels (XVIII b), Drie
deurkalven (XVIII c) met: Geloof, Hoop en Lief de,
1802. —
Ingezwenkte halsgevel (XVIII a),
1803. — 17, Halsgevel (XVIII a),
1804. — 20, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),

Koggestraat,
1805. — 2, Dubbel pakhuis (XVIII A): „Leeuw en „Leeu-

win", Gebroken top,
1806. — 3, Pakhuisgevel met rondboogvensters, Twee
steenen: Anno 1718,
1807-1808. — 4 en 6, Twee pakhuizen (XVIII B) : „de
Hinde" en „het Hart", met puntgevels,
1809. -- 5, Dubbele pakhuisgevel (XVII B) met trapeziumvormigen top, Steen: hand,
1810. — 7, Pakhuisgevel (± 1700) met rondboogvensters.
Twee schilden: bok en beer,
1810a. — 11, Gevel (XVIII c) met getoogde en verhoogde
kroonlijst met consoles en kuif, Zolderluik met gekoppelde
zijlichten, Rechte stoep met balusters,
1811-1813. — 8-12, Drie pakhuizen (XVIII A) met gepleisterde puntgevels,
Kolk (Nieuwezijds),
1, Steen: vier Evangelisten „D' 4 gekroonde Ev,"
Halsgevel (XVIII a), In den top: wassende.
maan en drie sterren,
1816. — 11, Gevel (±1650) in den trant van Vingboons,
met Ionische en Korinthische pilasters en schelpfestoenen,
Drie gebeeldhouwde omlijstingen van ovale lichten,
1817. — 14, Halsgevel (XVII d) met festoenen op de.
vleugelstukken,
1814. —

1815. — 7,
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1818. — 18, Ingezwenkte halsgevel (1726) met aanzet-

ltrullen, Steen: balk op strijken „17 D Balck 26",
1819, — 22, Steen: „Sie dens pro nobis, quis contra nos,
1736",
1820. — 23, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken, In
den top een blank wapenschild,
1821. — 26, Trapgevel (XVII b) van bak- en bergsteen,
Steen: wassende maan, drie sterren, vaten, wapens van Amsterdam enz, „De vergulde halve man en drij starre",
1822. — 27, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken, In
den top een blank wapenschild,
1823, — 29, Ingezwenkte halsgevel met festoenen op de
zijkanten. In het fronton: 1705,
Kolk (Oudezijds),
1824. — 3, Pakhuis (XVIII A) : „D, Korendrager", Punt-

gevel, Drie gekoppelde deuren,
1825. — 5, Pakhuis: „Malaga", Puntgevel met gekoppelde kozijnen, In de ankers: 1617,
1826, — 13, Pakhuis (1720) : „D'Blouhoorn", Puntgevel.
Twee gevelsteenen: Ann'o 1720,
1827. — 17, Pakhuis (XVIII A) met puntgevel, Aanzetkrullen,

Ko1ksteeg,
1828. — 4, Halsgevel (± 1725) met bergsteenen vleugel-

stukken,
1829, — 10, Gevel (XVIII a/b) met verhoogde en ge-

toogde kroonlijst,
Koningsdwarsstraat (Korte).
1830. — Hoekhuis, Overgebouwde gevel (XVII) , Puibalk
met consoles.
1831-1832. -- 1 en 3. Twee halsgevels (XVIII a),
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1833. — 6, Gewijzigde trapgevel (XVII). Steen: „Son-

derburg", Pui (XIX a),
1834. — 10, Ingezwenkte halsgevel (XVII d),
Koningsplein, zie onder aan deze blz,
Koningsstraat,
1835, — 7, Fragment aanzetkrullen (XVIII).
1836. -- 11, Winkelpui (XIX a),
1837, — 21, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
1838, — 23. Halsgevel (XVIII a),
1839. — 29, Ingezwenkte halsgevel (XVII d),
1840-1842. — 33, 35 en 37, Drie halsgevels, In de toppen:
1729,

1843, — 36, Ingezwenkte halsgevel, Onder de aanzet-

krullen: Anna 1787, In den top steen: twee smeden met
aanbeeld.
1844. — 48, Halsgevel (XVIII c),
Koningsstraat (Korte),
1845, -- 7, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
1846, — 9. Halsgevel (XVIII a),
1847. — 11, Dergelijke Bevel,
1848. — 20. Halsgevel, In den top: 1737,
1849. — 27, Gevelsteen (1765) met miskelk en Armenisch
Gpschrift,

1850. — 29. Fragment met aanzetkrullen X(VIII),
1851. — 32, Gewijzigde halsgevel (XVIII b) ,
1852-1853. — 39 en 41, Twee halsgevels (XVIII). Top

van nr, 41 verminkt,
Koningsplein,
1854. — 5. Halsgevel (XVIII a) met versierde vleugelstukken en krullen, Gebogen fronton met schelpversiering,
1855. — 7, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met gemetselde rollaag, zandsteenen krullen en gebogen fronton,

19
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1856. — 9, Halsgevel (XVII d) met vleugelstukken eindigend in een voetstuk met vaas, Gebogen fronton,

Konijnenstraat,
1857. — 10, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met aanzetkrullen,
1858. — 14, Dergelijke gevel (midden-XVIII),
Korsjespoortsteeg,
1859-1860. — 2, Ingezwenkte halsgevel (XVIII d) , Rollaag op de kanten, Aanzetkrullen, Gekoppelde kozijnen,
Onderhuis, •
1861. — 3, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met kuif, In
het fronton een ton,
1862. — 4, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken,
1863. — 5, Halsgevel (-1- 1725) met vleugelstukken en
siervazen,
1863a. — 8, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met festoenen op de zijkanten,
1864. — 9, Kleine halsgevel (:1- 1725) met bergsteenen
vleugelstukken,
1865. — 11, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen en kuif,
1865a. — 12, Halsgevel (XVII d),
1865b. — 14, Halsgevel (1720, in het fronton),
1866. — 15, hoekhuis Langestraat, Halsgevel (-f- 1725),
Segmentvormig fronton met schelp, Op den zijgevel een
gebeeldhouwde hoekbekroning, Puibalk met vijf consoles
(XVIII c).
1867. — 16, hoekhuis Langestraat, Gepleisterde zijgevel
(XVII a) met ontlastingsboog, waarin sluitsteenen met engelenkopje, Een leeuwenmasker (van een vroeger fries) , Gesneden puilijst, Op den voorgevel een windwijzer: de Faam,
In een boogtrommel aan de Langestraat steenhouwerswerktuigen, Gesneden puibalk.
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1868. — 18. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen
en kuif,

1869. — 21, Ingezwenkte halsgevel (XVII cid) met festoenen op de zijkanten en gebogen fronton,
Korsjespoortsteeg (Korte),
1870. — 7, Ingezwenkte halsgevel (XVII c) met festoenen op de zijkanten, Gebogen fronton, Smalle zijvensters,
Twee ovale lichten in bergsteenen omlijstingen, met maskers
en dolfijnen,
1871. — 8. Pilastergevel (+ 1650, gerestaureerd) . Later
opgezette top (halsgevel met vleugelstukken) , Vier doorgaande pilasters, Smalle zijvensters, Drie steenen: gans, en
„Soli Deo Gloria", Winkelpui (XVIII d),
Korte Amstelstraat, Korte Dijkstraat enz., zie: A m s t e 1straat (Korte), Dijkstraat (Korte) enz,
Kosterstraat (M. J.), zie: Maarten Jans z. Kosterstraat.
Kromboomssloot, zie: B o o m s s 1 o o t (K r o m-),
Kromelleboogsteeg,
1872. — Twee ongenummerde gevels (bij de Geldersche
kale) met steenen: „De Groote Walvis" en: „16 De Wal,
.
vis 90' ,
Kromme Waal, zie: Waal (K r o m m e),
Kuiperssteeg,
1873. — 3, Twee steenen (XVII a) . kuipers.
Laagte (van den) Kadijk, zie: K a d ij k (L a a g t e van
d e n),
Langebrugstee g.
1874. — 1. Halsgevel (± 1730), afgedekt met getoogde
lijst met kuif, Gebeeldhouwde vleugelstukken,
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1875. — 2, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen
en kuif, Hijschbalk,
1876. — 4, Dergelijke gevel (XVIII c) met (nieuw) houten fronton, Aanzetkrullen,
1876a, — Aan de achterzij de een gepleisterde trapgevel
(XVII A),
1877. — 8, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen
en kuif,
Lange Houtstraat, Lange Keizersdwarsstraat en Lange
Leidschedwarsstraat, zie: Houtstraat (L a n g e), K e Izersdwarsstraat (Lange) en Leidschedwarsstraat (Lange).
Langestraat
1878. — 19, Gevelsteen (+ 1680) : boer met ploeg en
paarden, „D'Bouman",
1879. — 20, Halsgevel (XVIII a),
1880, — 27. Halsgevel (XVIII a), In het fronton: „Hoop".
1881. — 29, Dergelijke gevel, In het fronton: „Lief de",
1882. — 30. Gevelsteen voorstellend Job en vrouw;
„D, G, I,",

1883. — 61, hoek Blauwburgwal 12, Gevelsteen (XVIII c) :
zeilend schip,
1884, — 64, Trapgevel (1657) met strekken, waarin
bergsteenen blokken, Steen (cartouche) : 1657,
1885. — 68. Puntgevel (± 1800) met aanzetkrullen,
Houten onderpui.
1886. — 72, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c, oorspronkelijk trapgevel) met aanzetkrullen, Bergsteenen blokken in
de vensterstrekken. Twee gevelsteenen: 1659, De gevel is
geweest als nr, 64,
1887. — 80, Halsgevel (1664), met festoenen op de zijkanten der vleugelstukken, Gebogen fronton, Twee ovale
lichten in bergsteenen omlijsting. Steen: 1664. Houten pui
met stoep.
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Laurierdwarsstraat (Eerste),
1888. — 2. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
1889. — 3. Halsgevel (XVIII a) met zware krullen,
1890. — 4, Pilastergevel (XVII c) , navolging van Vingboons, Halfrond fronton. Gemetselde pilasters met Dorische
kapiteelen, Kleine schouder- en vleugelstukken,
1891. — 5. Ingezwenkte halsgevel (XVIII b ?).
1892. — 20. Gevelsteen: twee Bergen, „1641 De 2 kruytbargen",
1893. — 28, Houten pui (± 1700) met doorgang en trap
van vijf treden.
1894. — 29, Ingezwenkte halsgevel (midden-XVIII),
1895. — 31. Halsgevel (XVIII a) met aanzetkrullen,
1896. — 48. Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) met lagen
top en krullen.
Laurierdwarsstraat (Tweede),
1897. — 4, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) , In den top
een schaap.
1898. — 44, Halsgevel (XVIII b),
1899. — 45 en 47, Halsgevel (in den top: 1733). Vleugelstukken en krullen.
1900, — 62, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met rollaag op de zijkanten. Zandsteenen krullen,
1901, — 64, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen en zware topversiering, Zijgevel met gebogen zandsteenen
rollaag en krul,
Lauriergracht,
1902. — 2, Gevel (XVIII b), overgang tusschen ingezwenkten halsgevel en gevel met getoogde kroonlijst, met
hooge kuif en over den gevelpunt geslagen doekversiering.
1903, — 8. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c).
1904, — 19. Ingezwenkte halsgevel (-1- 1750) met doekversiering onder de krullen,
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1905. — 23. Hooge halsgevel met schildhoudende leeuwen als vleugelstukken, Boven het zolderluik: 1658, Festoen
cm den hijschbalk,
1906, — 37. Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken,
1907. — 50. Ingezwenkte halsgevel (XVIII a) met blank
schild in den top,
1908. — naast 53, Halsgevel (XVIII c) met gebogen
fronton.
1909. — 53 en 57, Gevelfragment (± 1650) met gemetselde pilasters van de plint op, Smalle Ionische kapiteelen,
1910. — 54, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b),
1911. — 56. Halsgevel (XVIII b) met schelpversiering in
het fronton,
1912, -- 58. Ingezwenkte halsgevel (XVIII b),
1913. — 60, Halsgevel (XVIII b) met schelpversiering in
het fronton,
1914, — 65, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
1915. — 69, Ingezwenkte halsgevel (+ 1750) met krullen, In den top: kandijpot, „De koopere kandypot".
1916, — 72, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken, met
krullen en matwerk in het veld, In het fronton een ton,
1917. — 73. Halsgevel (XVIII b) met versierd veld in
den top met kroon en lelie,
1918, — 74, Ingezwenkte halsgevel (± 1750) met krullen, Versiering boven den 'hijschbalk,
1919. — 87, Halsgevel (XVIII b) , Topbekroning verdwenen,
1920-1921. — 89 en 91. Twee ingezwenkte halsgevels
(XVIII c) met krullen.
1922. — 103, Ingezwenkte halsgevel (+ 1750),
1923. — 107, Hooge ingezwenkte halsgevel (1775) met
schelpversiering en krullen, Jaartal onder de vleugelstukken,
Gesneden deur,
1924. — 111, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) met over
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de rollaag uitstekend fronton en met lijst onder en ter
breedte van de krullen,
1925. -- 112, Halsgevel (XVII c), Gebogen fronton. Twee
vierpasvormige lichtopeningen.
1926. — 114. Halsgevel (XVII b), juist als 'huffs nr, 112,
Versiering van het hijschbalkgat,
1927. — 116, Halsgevel (1728 in het fronton), Twee
ovale lichten in cartouche, Versiering om het hijschbalkgat.
1928. — 118, Pakhuis, Puntgevel, Steen: 1650.
1929. -- 120. Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met festoenen langs de rollaag en kleine krullen, Houten onderpui
met stoep en bank, Steen: leeuw,
1930. — 142, Puntgevel (XVIII A) met gemetselde pilasters beginnende boven de onderpui.
1931. — 148. Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst.
Blokjes aan de kroonlijst en gegleufde consoles in de lijst.
Laurierstraat,
1932. — 4, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
1933, — 23, Dergelijke gevel (XVIII c).
1934-1936. — 25, 27, 29, Drie ingezwenkte halsgevels

(XVIII c) met schelpversiering en krullen,
1937. — 31. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
1938. -- 36. Hooge ingezwenkte halsgevel (XVIII b) met
krullen,
1939-1940. — 38 en 40, Twee halsgevels (XVIII b) met
zware krullen, Fronton verdwenen,
1941. -- 42, Halsgevel met matversiering in de vleugel
stukken, In den top een gekroond schild: 1724,
1942, — 42. Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken, In
den top een boom met paard.
1943. — 45. Ingezwenkte halsgevel (XVIII a) met baksteenen rollaag.
1944. — 47, Puntgevel (1749) met vierkante bekroning
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op den top, Zware aanzetkrullen, Smalle zijvensters, Gevelsteen: Anna 1749,
1945, — 50, Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken,
1946. — 53, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met aanzetkrullen,
1947-1948. — 57, 59 en 61, Drie halsgevels (XVIII b),
waarvan nrs, 57 en 61 met schelp, nrs, 59 en 61 boven met
gekoppelde drielichts kozijnen,
1949, — 64, Ingezwenkte halsgevel (midden-XVIII) met
kuif en krullen,
1950, — 70, Halsgevel (1740 in den top),
1951, — 78. Gevelsteenen (XVIII c), voorstellend den
Vrede, en met 1838,
1952, — 90. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) , Aanzetkrullen, Gekoppeld drielichtskozijn.
1953, -- 92, Ingezwenkte halsgevel (XVIII a) met roillaag op de kanten, Zandsteenen aanzetkrullen,
1954. — 104, Ingezwenkte halsgevel (XVIII a) met rollaag op de kanten, Vlakke zandsteenen krullen,
1955. — 143, Gevelsteen: 1833,
1956. — 150, Ingezwenkte halsgevel (XVIII a),
1957. — 168. Puntgevel (± 1700) , Houten onderpui,
1958. — 182, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) met kleine
aanzetkrullen,
1959. — 184, In- en uitgezwenkte halsgevel (XVIII),
1960, — 206, Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken en
aanzetkrullen,
1961. — 210. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
1962. — 248. Fragment (XVII a, gepleisterd) van een
trapgevel, Twee ankers,
Leidsche dwarsstraat (Korte).

1963. — 48. Halsgevel (XVIII A), gepleisterd,
1964-1965. — 68 en 70, Twee ingezwenkte halsgevels
(XVIII a) met smalle zijvensters, Frontons verdwenen,
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1966. — 69. Halsgevel (XVIII a) , Steen: koets, „De ver-

gulde wagen",
1967. — 93, Halsgevel (XVIII b),
1968. — 96, Gevel (XVIII a) met twee ingezwenkte hal-

zen en gemetselde rollagen,
1969-1970. — 143 en 145, Twee halsgevels (XVIII b) met
wapenschild onder het fronton,
Leidsche dwarsstraat (Lange).
1971-1972. — 22 en 24, Twee ingezwenkte halsgevels
(XVIII b),
1973-1975. — 23, 25 en 27, Drie puntgevels (1664) met

kleine krullen; nr, 27 heeft smalle zijvensters en drie steenen:
arend, en: anno 1664,
1976, — 31, Halsgeveltje (XVIII a) met lagen (ingekorten?) hats,
1977. — 56, Gevelsteen: 1667 op cartouche, Insteek,
1978. — 60, Gevelsteen: 1670 op cartouche,
1979. — 89, Halsgevel (XVIII a), In den top een korenschoof,
1980. — 93, Halsgevel (XVIII a) , In den top drie schoven.
1981-1982. — 107 en 109, Twee halsgevels (XVIII a),

elk met twee ovale lichten,
1983-1984. — 129 en 131, Twee halsgevels met gemeenschappelijken steer': hondekop en: 1726, Nr, 129 heeft twee
ovale lichten,
1985. — 139, Halsgevel (XVIII d) , In den top een blank
wapenschild,
1986. — 144, Halsgevel (XVIII b) , In den top druiventrossen,
1987-1990. --148,150,152 en 154, Vier ingezwenkte halsgevels (XVIII c),
1991-1992. — 176 en 178, Twee halsgeveltjes (XVIIIa),
1993-1994. — 202 en 204, Twee halsgevels (XVIII a),
1995. — 222, Halsgevel (XVIII a) met driehoekig fronton,
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Leidschegracht,
1996, — 4, Halsgevel (XVII c) met slanke vleugelstukken, waarop vruchten, driehoekig fronton, Festoenen om den
hijschbalk,
1997. — 5, Halsgevel (XVII d) met op de zijkanten versierde vleugelstukken,
1998. — 7, Dergelijke halsgevel (XVII d),
1999. — 8, Halsgevel (XVII c) als huis nr, 4,
2000. — 10, Ingezwenkte halsgevel (1665) met vleugelstukken, op welker buitenkanten vruchtfestoenen liggen, en
met driehoekig fronton, Twee ovale lichten, Versiering van
hijschbalkgat, Festoen met het jaartal,
2001. — 11, Halsgevel (XVII d), met vleugelstukken,
waarop slangen en met driehoekig fronton, Ovaal licht, Invvendig: Wenteltrap met gesneden boom (XVIII c); stucversiering (XVIIId ) boven de zaaldeuren, Zaal met stucplafond,
vleugeldeuren, lambrizeering, marmeren schoorsteen, twee
spiegels en twee damspiegeltjes (alles XVIII d),
2002. -- 12, Pilastergevel (XVII c) met gewijzigden, nu
puntigen top, De vensterdammen van eerste en tweede verclieping als doorgaande pilasters behandelti, boven een geprofileerde puilijst,
2003. — 14, Halsgevel (XVII d) met driehoekig fronton,
2004. — 20, Halsgevel (XVII d) , Twee hoekvazen en
twee ovale lichten,
2005. — 22, Dergelijke halsgevel (XVII d),
2006. — 23. Halsgevel (XVII d) met vleugelstukken,
2007. — 24. Halsgevel (XVII d) met versiering langs en
cp de vleugelstukken en met driehoekig fronton, Twee ovale
lichten.
2008. — 25, Dergelijke halsgevel (1684) met gebogen
fronton en hoekvazen, Steenen lint; 1684.
2009. — 26, Slanke halsgevel (XVII c) als huis nr, 4,
2010. — 27. Twee steenen linten: Anno 1684, Pothuisje
tegen den zijgevel,
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28. Slanke halsgevel (XVII c) als huis nr, 4,
37, Ingezwenkte halsgevel (1666) met festoenen
op de zijkanten en met driehoekig fronton, In den hals twee
driehoekige zijvensters, waartusschen een steen: Naas, „De
Haes"; hierboven een lint: 1666.
2013. — 38-40. Festoen: „Campen", overbligsel van een
gevel (XVII c),
2014. — 39, Gevel, oorspronkelijk als huis nr, 37, maar
festoenen en fronton verdwenen,
2015. — 42, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met festoenen op de zijkanten, hoekvazen en driehoekig fronton.
Twee ovale lichten.
2016. — 44. Ingezwenkte halsgevel (XVII c) met driehoekige vensters in den top.
2017. — 46, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) . Twee ovale
lichten,
2018, — Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met festoenen langs de zijkanten, hoekvazen, driehoekig fronton. Twee
ovale lichten,
2019-2020. — 50 en 52. Twee halsgevels (XVII d) met
festoenen langs en op de vleugelstukken, hoekvazen, driehoekig fronton.
2021-2023. — 51, 53 en 55, Drie halsgevels (XVII d).
Nr, 51 heeft een deur met zijlichten (XVIII),
2024. — 54, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) , Twee ovale
lichten,
2025. — 56. Ingezwenkte halsgevel (XVII d),
2026. — 61. Ingezwenkte halsgevel (XVII d).
2027. — 63, Halsgevel (XVIII a), waarvan de top is verminkt, Overblijfselen van vleugelstukken, Hoekvazen op
VO etstukken,
2028. — 72, Halsgevel (1666) ander invloed van Vingboons, met bergsteenen schouderstukjes als voorbereiding
tot den door vleugelstukken geflankeerden hals, Twee ovale
lichten, Lint: 1666,
2011. —

2012. —
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76. Pakhuis, Puntgevel (+ 1700).
80, Halsgevel (XVII d), met vazen op de vleugelstukken, In het gebogen fronton een blank wapenschild.
Versierde lijsten onder de vleugelstukken,
2031. — 87, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) met wapenschild in den top,
2032. — 88, Pakhuis, Puntgevel (+ 1700),
2033. — 93, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met festoenen op de zijkanten en driehoekig fronton,
2034. — 95, Gevel (± 1750) met getoogde kroonlijst.
Twee gesneden hijschbalkkoppen, Gesneden deurkalf.
2035. — 97, Gevelsteen (± 1700) : kater met muffs, „In
die vergulden Cater in die nieu stat",
2029. —

2030. —

Leidsche Kruisstraat,
2036. — 6, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met festoenen op de zijkanten,
2037. — 10, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met versiering Rococo in het fronton,
2038, — 11, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met festoenen op de zijkanten, Fronton verdwenen,
2039-2040. — 24 en 26, Twee halsgevels (± 1700),
2041. — 27. Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken
Regence,
2042, — 28, Halsgevel (XVIII b, verminkt) met breeden
hals,
Leidsche plein,
2043-2045. — 12, 14 en 16, Drie puntgevels (1666, oorspronkelijk trapgevels ?), nr, 14 met houten puff (XVIII d),
nr, 16 met toppilaster op kopje en met twee ovale lichten.
Gemeenschappelijke gevelsteenen: 1666 en „Paradijs“,
2046. — 18, Trapgevel (XVII b) van bak- en bergsteen,
met toppilaster op kopje,
2047-2048. — 20 en 22, Twee gevels (XVIII d) met rechte
kroonlijst, Houten pui,
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2049. — 24, Pilastergevel (1665) , navolging van Vingboons, Smalle zijvensters, Vleugelstukken, Segmentvormig
fronton, Twee ovale lichten, Steenen lint: 1665,

Leidsche straat,
2050. — 13, Fragment van een trapgevel (XVII A) met
drieledig topkozijn,
2051. — 15. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen Rococo en drieledig topkozijn,
2052. — 23. Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) met festoenen op de zijkanten, Steen: zittende lezende man,
2053. — 25, Halsgevel (XVII d) met vleugelstukken,
waarop het wapen en het zegel van Amsterdam,
2054. — 26. Smalle halsgevel (XV1Id) met groote krullen aan de vleugelstukken,
vischvangst, „De
2055. — 27, Gevelsteen (XVII d)
Huysduynder visser",
2056. — 31, Ingezwenkte halsgevel (XVII d, geverfd)
met festoenen op de zijkanten,
2057. — 44, Ingezwenkte halsgevel (XVII c) met festoenen op de zijkanten, In den top twee driehoekige zijvensters
en een festoen,
2058. — 60, Smalle halsgevel (XVIII b) , In den top een
zittende figuur, „Tsy vuyl of reyn".
2059. — 62, Smalle halsgevel (XVIII b, gepleisterd) , In
den top een eend.
2060. — 67, Halsgevel (1665) met driehoekig fronton.
Gevelsteen: de Hoop, en lint: 1665.
2061. — 90. Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met festoenen op de zijkanten en segmentvormig fronton. Hoekanker.
2062. — 104, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met kuif.
Gevelsteen: ruiter.
2063. — 108. Halsgevel (XVIII a). Twee ovale lichten
met vierpasversiering,
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Leliedwarsstraat (Eerste).
2064. — 15, Trapgevel (1644) van bak- en bergsteen, met
toppilaster op versierden kraagsteen, waartegen een haakanker, Steen: boogschutter, Klein sieranker,

Leliedwarsstraat (Tweede),
2065. — 2, Halsgevel met vleugelstukken, In het fronton
een oranjeboom en: 1733,
2066. — 4. Ingezwenkte halsgevel (XVIII A) met aanzetkrullen. Houten pui met insteek,
2067. — 14. Halsgevel (+ 1725) met vleugelstukken,
2068-2069. — 19 en 21. Twee halsgevels (± 1725).

Leliegracht,
2070. — 7, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met festoenen op de zijkanten,
2071-2072. — 9 en 11, Twee ingezwenkte halsgevels
(XVIII c). Nr. 11 met versierd schild als omlijsting van het
hijschbalkgat.
2073. — 12, Halsgevel (--t- 1725, vernieuwd) , In de bekroning een hert met kroon,
2074. — 15, Halsgevel (± 1725), Vleugelstukken, Omlijsting van hijschbalkgat, Twee siervazen,
2075, — 18, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met aanzetkrullen, topomlijsting en kuif,
2076. — 20. Gevel (XVIII c) met getoogde kroonlijst,
waarin gebeeldhouwde consoles, Bordes met ijzeren balusters, Deur (XIX a),
2077. — 23, Gevel (XVIII c) met rechte kroonlijst.
2078. — 33, Halsgevel (± 1725) met gebeeldhouwde
vleugelstukken,
2079. — 37. Halsgevel (± 1725),
2080. -- 39. Vleugelstukken (± 1725) op een vernieuwden halsgevel.
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2081. — 41. Halsgevel ±-1725) met gebeeldhouwde
vleugelstukken en fronton.
2082. — 43. Dergelijke gevel (± 1725),
2083. -- 49. Twee festoenen en twee steenen linten met:
Anno 1673, in een gewijzigden gevel, oorspronkelijk welllicht een halsgevel.
2084. — 60. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met gebeeldhouwde bekroning en omlijsting van den top,
2085. — 136, Ingezwenkte halsgevel (± 1750) met krullen en kuif,

Leliestraat (Nieuwe),
2086. — 8. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen

en kuif,
2087. — 11, Dergelijke gevel (XVIII c),
2088. — 22, Halsgevel (1-1725) met gebeeldhouwde

vleugelstukken, Steen, voorstellend een korenveld met boerderij: „De Tarwe akker",
2089-2091. — 27, 29 en 34a, Drie halsgevels (± 1725),
2092. — 30, Ingezwenkte halsgevel (-I- 1750),
2093. — 32, Halsgevel (± 1725) met vleugelstukken,
2094. — 34, Twee venstertjes met zandsteenen omlijsting (± 1700).
2095. -- 41, Trapgevel (1643, blijkens vroeger aanwezigen steen) van bak- en bergsteen, Top gewijzigd, Onderpui
nieuw,
2096. — 49, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen en kuif,
2097-2098. — 33 en 37. Twee dergelijke gevels (XVIII c).
2099. — 64, Halsgevel (± 1725),
2100-2101. — 63 en 66. Twee ingezwenkte halsgevels
(XVIII c) met gekoppelde drielichtskozijnen,
2102. — 69, Halsgevel (1736) met vleugelstukken en
lamberkijnversiering, waarin: 1736,
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2103. — 71, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) met lamberkijnversiering,
2104. — 82, Trapgevel (1662) van bak- en bergsteen.
Toppilaster met haakanker, Gevelsteen: „De Min 1662",
2105. — 83. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen en kuif,
2106. — 84, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met steen:
drie vaten in gebeeldhouwde omlijsting,
2107. — 85, Trapgevel (XVII b) van bak- en bergsteen,
Ontlastingsbogen boven de vensters, Gekoppeld tweelichtskozijn. Toppilaster met haakanker,
2108. — 98, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen en kuif,
2109. — 109. Gevelsteen, voorstellend een poedel en
kroon: „1732 De gekroonde waterhont",
2110. — 118, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen en kuif,
2111. — 120. Halsgevel (1-- 1725) met bergsteenen vieugelstukken, In het fronton een alliantiewapen.
2112. — 122, Halsgevel (1735) met bergsteenen vleugelstukken en omlijsting van hijschbalkgat,
2113. — 128. Trapgevel (XVII b), Twee klaverbladankers,
2114-2115. — 135 en 137, Twee halsgevels (± 1725) met
gebeeldhouwde vleugelstukken,
2116-2117. -- 174 en 176, Twee dergelijke gevels (+1725).

Leliestraat (Oude),
2118. —

13, In den gevel: 1743,

Lindendwarsstraat (Eerste).
6. Halsgevel (4- 1725),
2120. — 22, Dergelijke gevel (-F-1725)
2121. — 24. Dergelijke gevel, In het fronton: 1730,

2119. —
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Lindengracht,
2122. — 4. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
2123. — 13, Dergelijke gevel (XVIII c) met krullen en
kuif,
2124. — 17. Halsgevel (XVIII b) met bergsteenen vleugelstukken, Fronton gewijzigd,
2125. — 22, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b).
2126. — 42, Gevelsteen, een voet voorstellend; 1663.
2127. — 44, Halsgevel (XVIII b), Omlijsting van hijschbalkgat,
2128. — 53. Twee steenen (XVII d), waarvan een, voorstellend twee apen en een hond bij haspel, met opschrift:
„Wargaarn", en ieen lint: Anno 1687,
2129. — 69, Halsgevel met bergsteenen vleugelstukken,
In het fronton: 1740,
2130. — 86. Ingezwenkte halsgevel met festoenen op de
zijkanten, Te weerszijden van den hijschbalk twee steenen:
1689 en schip, Smalle zijvensters,
2131. — 137. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met kuif
en krullen, In het fronton een alliantiewapen: I, drie korenschoven; IL twee gekartelde fazen,
2132. — 148, Twee aanzetsteenen (van overigens geheel
verminkten ihalsgevel), waarop: Anno en 1757,
2133. — 160, hoek Tweede Goudsbloemdwarsistraat, Boven de deur eener herberg (geheel verbouwde gevel) een
steen (XVIII c): wijnkelder naast 'een wijngaard, waarin een
kat,
2134. — 168. Fragment van een pilastergevel in den
trant van Vingiboons, van bak- en bergsteen, Op twee steenen: Anna, 1641, Langs den top: Ionische pilasters, Ovale
lighten met omlij sting,
2135. — 169, Top (XVIII b) van een halsgevel,
2136. — 197, Ingezwenkte halsgevel (1740, in fronton),
Gesneden deur,
20
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2137. — 205. Fragment (XVII b) van een trapgevel van
bak- en bergsteen,
2138. — 207, Dergelijk fragment (± 1650).
2139. — 209, Gevelsteen: „1717 D'otter".
2140. — 235. Fragment (XVII b) van een trapgevel van
bak- en bergsteen,
2141. — 254. Trapgevel (7-1- 1650) van bak- en bergsteen.
Onder den hijschbalk een kraagsteen, Twee lelieankers,
Houten onderpui en insteek,

Lindenstraat,
14, Halsgevel (1729 onder het fronton),
19, Pilastergevel in den trant van Vingboons.
Drie gevelsteenen: David met harp „D' Kon. Davit", „Anno'',
en „1660", Ionische pilasters, Boven de zijpilasters dolfijnen,
De middelste pilasters, over de voile hoogte doorgevoerd,
dragen een segmentvormig fronton.
2144-2145. -- 34 en 36. Twee halsgevels (± 1725) met
gebeeldhouwde vleugelstukken,
2146. — 41. Trapgevel (1664) van bak- en bergsteen.
Gevelsteen met krab, schuit en vos: „De krab en de vos",
2147. — 45, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
2142. —

2143. —

Lombardsteeg (Wijde),
2148. —

5. Fries, waarin: 1730,

Looiersdwarsstraat (Eerste Oude),
Gevelsteen, in den vorm van een cartouche,
met het jaartal: 1628 (thans onleesbaar),
2150, — 12, Ingezwenkte halsgevel (± 1750) met steep;
Boer en tabaksvaten, „D Goyse boer",
2151. — 27. In den top van een verbouwden gevel een
baal en een gewicht (XVIII A),
2152. — 29. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
2149. — 7.
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Looiersdwarsstraat (Tweede Oude).
2153. — 13, Ingezwenkte halsgevel (± 1750),
2154. — 14, Gevelsteen: „D'Swarte Os 1739",
Looiersgracht.
2155. — 21, Pilastergevel (1648) in den trant van Vingboons, van bak- en bergsteen met hock- en middenpilasters,
vleugelstukken en driehoekig fronton, Gevelsteen: „De Wan",
en: Anna 1648.
Looiersdwarsstraat (Nieuwe),
2156. — 8, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) , Bekroning
vemieuwd,
2157, -- .10, Gevel (XVIII c) met rechte kroonlijst en
hoekpilasters, Versierde deurtravee, waarin: „Het Gooy
landt", Versierd dakvenster,
2158, — 11, Hooge ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
Looiersstraat (Nieuwe),
2159-2161. — 1, 3 en 5, Drie eenvoudige geveltjes, overblijfselen van st a dsuitlegging (XVII d), zie oak bij
Noorderstraat, Onder een rechte kroonlijst, Nr, 5 spiegelbeeld van nr, 3, Dakvensters in houten omlijsting, Oude
trapbalusters,
2162. — 2, Halsgevel (± 1720) met ,segmentvormige afdekking, Onversierde vleugelstukken,
2163, — 14. Dergelijke gevel, nu horizontaal afgedekt.
Vi eugelstukken, Hij schbalk,
2164-2165. — 35 en 37. Twee dergelijke gevels (+ 1750).
Twee gekoppelde deuren,
2166-2172.— 16-44, Gewijzigde gevels (1665), Voor 22-38
(L ooiershofj e), zie f 47, Huis nr, 40 heeft een in- en
uitgezwenkten top en een gevelsteen: zon in schild tusschen
twee looiers, „In de niwe loeyery",
2173. — 52-56, Boven een ingang (XVIII) : „Het Houtkopershoff",
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2174. — 63, Gevel (-± 750) met rechte kroonlijst, Twee

gekoppelde deuren,
2175, — 64, Halsgevel (1736) met vleugelstukken en gebogen fronton,
2176. — 66, Dergelijke gevel (1736, in het fronton),
2177-2180. — 65, 67, 73 en 75, Vier gevels (± 1750) met
rechte kroonlijst en gekoppekle deuren (zie bij 2159-2161).
Nrs, 67 en 75 met balusters,
2181-2182. — 72 en 74, Twee halsgevels (XVIII b) met
gebeeldhouwde vleugelstukken en frontons. Hijschbalken.
2183. — 80, Dergelijke gevel (1741, in het fronton),
Vlakke vleugelstukken, Gekoppelde deuren, Hijschbalk,
2184. — 86, Ingezwenkte halsgevel (± 1750) met rollaag
op de zijkanten, Gekoppeld drielichtskozijn, Hijschbalk,
2185-2186. — 94 en 96, Twee ingezwenkte halsgevels
(XVIII b) , Festoenen op de zijkanten, Halfronde frontons.
2187. — 112, Topgevel (XVIII b) met in- en uitgezwenkte
zijkanten: collagen,
2188. — 124, Halsgevel (± 1750) met vleugelstukken en
segmentvormig afgedekt, Twee gekoppelde deuren, Hijschbalk,
Loo.iersstraat (Dude),
2189-2190. — 2-4, Twee ingezwenkte halsgevels (XVIII c),

Drie steenen, waarvan twee met „Anno" en „1656", en een,
gedeeltelijk bedekt, een heilige voorstellend,
2191. — 6, Ingezwenkte halsgevel (XVIII a). Aanzetkrullen en gebogen fronton,
2192. — 7, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen
eel kuif,
2193. — 34, Gevelsteen (± 1700), een. lakenraam (7)
voorstellend,
2194. — 40. Pakhuis (XVIII a) met puntgevel. Aanzetkrullen, Twee ovale lichtopeningen,
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2195. — 53, Ingezwenkte halsgevel met twee steenen
linten: Anna 1691. Festoenen op de zijkanten,
2196. — 55, Halsgevel (XVIII b) met gebeeldhouwde
vleugelstukken, In het fronton een kruik,
2197. — 59, Trapgevel (+ 1650), Halfronde ontlastingsbogen boven de vensters der eerste verdieping,
2198. — 60, Gevelsteen: boom en: Anno 1785,
2199. — 61, Halsgevel (XVIII a) , Vleugelstukken met
krullen,
2200. — 65, Gevelsteen: „De hoeksteen, 1786",
2201. — 91. Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) met aanzetkrullen.

Lijnbaansgracht,
2201a. — 1-8, Stadsgraanpakhuizen, zie d 23.
2202. — 189-190, Pakhuis (XVIII b) met gevelsteen: „D.
3 Fontyne",
2203. — 197-198, Gevelsteen (XVIII A) met voorstelling
van berkeboomen,
2204. — 199-200, Ingezwenkte halsgevel (XVIII a) met
twee toppen, Aanzetkrullen, Gepleisterd,
2205. — 247, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken.
Fronton verdwenen.
2206. — 254, Twee cartouches: 1667,
2207-2208. — 265 en 266, Twee ingezwenkte halsgevels
(XVIII A), nu met rollagen op de kanten en kleine aanzetkrullen,
2209-2211. — 267-269, Drie ingezwenkte halsgevels
(XVIII A) met rollagen en kleine aanzetkrullen,
2212-2213. — 293 en 295, Twee halsgevels (XVIII a).
Frontons met schelpversiering, Twee ovale lichtopeningen in
elk,
2214. — 294, Dergelijke halsgevel (XVIII a), In den top
drie boomen en: „Groenewout".
2215-2216. — 301 en 302, Twee halsgevels (XVIII a),
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2217. — 313-318, Zes huisjes onder een rechte houten
kroonlijst (XVIII d). In nr. 316 een steen: „T Huys ter
Voort".
2218-2219. — 324 en 325, Twee halsgevels (XVIII c) met
gebogen fronton, aanzetkrullen en kuif. In elk der gevels
onder den top een gekoppeld drielichtskozijn, In het midden
drie deuren, Stoep met balusters,
2220. — 333, Drie steenen: „'T mannetje in de Laers",
Anno 1665,
2221. — 334, Drie gevelsteenen: laars met kroon, „In
de gekroonde Keysers laars", Anno 1665.
2222-2223. — 340 en 341, Twee halsgevels (± 1700).
Toppen recht afgedekt, Gebeeldhouwde vleugelstukken.
Onderhuis met drie deuren en trapje, Hijschbalken,

Lijnbaanssteeg,
2224. — 7, Houten winkelpui (XVIII d),
Maagdelievenstraat, zie Ma d e 1 i e v e n s t r a a t,
Maarten Jansz, Kosterstraat,
2225. — 1, Halsgevel (XVIII a) met gebeeldhouwde
vleugelstukken, Half rand fronton, gebeeldhouwde vulling,
2226-2227. — 12 en 13. Twee halsgevels (XVII d) , Frontons verdwenen, Nr, 13 gepleisterd.
2228-2229. — 14 en 15, Twee halsgevels (XVII d) met
schelpvormige vulling in segmentvormig fronton, Hijschbalk,
2230-2231. — 21 en 22, Twee gelijke halsgevels (± 1725)
met gemeenschappelijke stoep, Gebeeldhouwde vleugelstukken en segmentvormig afgedekt, Hijschbalk, Nr. 21 is bepleisterd,
Madelievenstraat,
2232. — 2, Trapgevel (XVII b) met smalle zijvensters.
2233. — 8. Steen (XVIII B) huis in aanbouw, „T onvolmaeckt huys",
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MARKENPLEIN
2234. — 9, Gepleisterde trapgevel (XVII b) van bak- en
bergsteen, Steen: adelaar, „In de arendu.

Markenplein,
. Oude luifel (XVII ?) vOOr een hoefsmederij.
2235.
2236. — 2a, Pakhuis, hoelchuis, Trapgevel (-I-1600) van
bak- en bergsteen, Puilijst, Ontlastingsbogen. Top driehoekig
afgedekt,
Markenstee g.
2237. —

13, Steen: vrouw, „Catrina 1725".

Martelaarsgracht.
2238. — 2, Zijgevel (XVII a) aan de Prins Hendrikkade
overgebouwd op balken, gedragen door gesneden consoles,
2239. — 8, Top (XVIII a) van ingezwenkte halsgevel,
waarin hart met bloem en wereldbol,
2240. — 10, Ingezwenkte halsgevel (XVIII a).
2241. — 26, Halsgevel (-I- 1725) met vleugelstukken. Op
de borstwering onder het middenvenster: „D' stam Jesse".
Meyerplein (Jon, Dan.), zie J on a s Daniel M e y e rp 1 e i n,
Midden Klooster, zie Klooster (M i d d e n),
Moddermolenstee g.
2242. — 1. Steen: oranjeboom met wapen, waarboven:
1752,
2243. — 6, Ingezwenkte halsgevel (± 1800) , Rollaag op
de kanten,
2244. — 9, Halsgevel (± 1725) met vleugelstukken en
halfrond fronton, Pui verbouwd,
Mo1ensteeg,
2245. — 2. Steen (XVI d) : wapen van Amsterdam,
2246. — 8-10, Halsgevel, In den top: 1725,
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Mo1steeg,
2247-2248. — 1 en 3, Twee ingezwenkte halsgevels
(XVII cad) met festoenen op de zijkanten,
2249. — 5, Verminkte gevel (1644), oorspronkelijk trapgevel? Fragment met bergsteenen banden, In het fries een
steen: 1644,
2250. — 6. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen
en kuif,
2251. — 7, Pilastergevel (XVII c) met vier doorgaande
pilasters. Smalle zijvensters, Top verminkt, Onder het middenvenster een festoen, Twee steenen: Anno . .. . (onleesbaar) ,

Monnikenstraat.
2252. — 3, Stoep met twee houten leuningen (4- 1750),
2253. — 12, Halsgevel (XVIII b) , Steen: „D stat Oldenburg",
2254. — 21, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
Muiderstraat,
2255-2256. — 2 en 4, Twee gelijke halsgevels (± 1725),
Gemeenschappelijke dubbele stoep,
2257. — 5, Gevel (± 1800) met rechte kroonlijst. Kleine
gesneden consoles, Dakvenster in houten omlijsting met
hij schbalk,
2258-2260. — 8, 10 en 12, Drie halsgevels (XVII d) . Gebeeldhouwde vleugelstukken, Nr, 8 heeft fronton met schelp;
bij nr, 10 fronton verdwenen, Nr, 12 twee ovale lichten in
omlijsting,
2261. — 18, Ingezwenkte halsgevel (-I-- 1700), Festoenen
op de zijkanten, Driehoekig fronton (later aangebracht).
Aanzetkrullen, Hijschbalk,
2262. — 19, Dergelijke gevel (XVII d) , Segmentvormig
fronton met schelp. Festoenen op de zijkanten, Aanzetkrullen,
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24, Dergelijke gevel (--1750), Fronton- met kuif.
Dergelijke gevel (± 1700), Segmentvormig
fronton met tandlijst,
2265. — 39. Dergelijke gevel (-1- 1700). Top XIX verknoeid,
2263. —

2264. — 37.

N e s,
2266. — 33, Lage ingezwenkte halsgevel (XVIII c), gepleisterd, Top recht afgedekt; op de zijkanten geprofileerde
zandsteenen afdekkingen, Hijschbalk,
2267. — 35. Vernieuwde ingezwenkte halsgevel met
rechte kroonlijst als afdekking van den top,
2268. — 37. Gevel (± 1790) met hooge rechte kroonlijst
met tandlijst en vier triglyphen,
2269. — 50. Boven in den gevel beeldhouwwerk, voorstellend een hert tusschen boomen, Steen; 1702,
2270. — 62, Gevel met rechte kroonlijst en hooge houten
winkelpui (XVIII d),
2271. — 70-72, Hooge gevel (±. 1735) met getoogde
kroonlijst met gebeeldhouwde bekroning, In het getoogde
middengedeelte der kroonlijst een venster in gebeeldhouwde
omlijsting, waarboven een hijschbalk,
2272. — 75. Bovenin den gevel; wapen en 1765,
2273. — 78. Halsgevel (XVIII a) met gebogen afdekking
met gebeeldhouwde vulling om den hijschbalk, Gebeeldhouwde vleugelstukken met siervazen op de krullen,
2274. — 80, Fragment van gevel in bak- en bergsteen.
Steen; cartouche en 1627,
2275. — 85, Trapgevel (XVII a), in den trant van Hendrik de Keyser met pilasters en ontlastingsbogen. Twee
steenen: spijker, „Den gulden nagel", anno . . . .
2276. — 87, Twee aanzetkrullen (XVIII A) van een
vroegeren halsgevel,
2277. — 100, Pakhuis (hersteld), Boven de deuren smeedwerk: Anno 1771,
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2278. — 126, Fragment van bak- en bergsteen, Drie festoenen, Twee linten: een gekroonde berg en: Anno 1669.
Muntplein = S ophiap 1 ei n, zie aldaar,

Nicolaasstraat (St),
Fragment (XVII A) van een Bevel, met twee
ontlastingsbogen, Steen (XVII A) : schaap,
2280. -- 6. Halsgevel (XVIII b) , Segmentvormig fronton
met schelp, Pui (XVIII d),
2281. — 14. Steen (± 1600) : cartouche, waarop krakeling,
2282. — 16. Trapgevel (XVII a) met korfboog. Ontlastingsbogen met bergsteenblokken,
2283. — 20, Winkelpui (XVIII d) met gesneden puilijst
en twee deurkalven,
2284. — 21, Steen (XVIII b) : varken, „t Beemster varken",
2285. — 22, Halsgevel (XVIII a),
2286. — 38, Halsgevel (XVIII b) . Steen: drie boomen.
2287. — 48, Halsgevel, Steen: haan, „De blauwe haan
A° 1731",
2288. — 50. Halsgevel (XVIII a) , Twee ovale lichten in
geprofileerde omlijsting,
2289. — 51, Steen (XVII) : zeilscihip, „Barck",
2290. -- 52, Trapgevel (XVII b, geschonden) met pilasters, Bergsteenblokken in ontlastingsbogen. Twee ovale
lichten,
2291. — 58, Halsgevel (4- 1725),
Nieuwe Achtergracht, zie A cht ergr acht (N ieuw e),
2279. — 4,

Nieuwebrugsteeg.
2292. — 1. Ingezwenkte halsgevel (XVIII a),
2293. — 4. Halsgevel (XVII c).
2294. — 9, Ingezwenkte halsgevel (XVIII B) met krullen. Top verminkt en recht afgedekt, Hoog anderhuis met
insteek. Hijschbalk,
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2295. — 13, Trapgevel *) (XVII a) van bak- en bergsteen
met zandsteenen waterlijsten, toppilaster op kopje, sluitsteenen en leeuwen- en vrouwenmaskers, Steen; winkel.
Nieuwe Doelenstraat, zie Do elenstraat (N ieuw e),

Nieuwegrachtje,
2296-2297. — 8 en 9, Twee halsgevels (1736).
Nieuwe Heerengracht, Nieuwe Hoogstraat, Nieuwe Keizersgracht, Nieuwe Kerkstraat, Nieuwe Leliestraat en Nieuwe
Looiersstraat, zie Heer engr a cht (N ieuw e), enz,
Nieuwendijk,
2298. — 5, Twee steenen; 1656.
2299. — 7. Halsgevel (1736) met bergsteenen vleugelstukken, Twee siervazen op de hoeken, waaronder: 1736.
Omlijsting van hijschbalkgat,
2300. — 8. Halsgevel (XVIII a), Vleugelstukken met
siervazen op de hoeken, Gebeeldhouwde omlijsting van
hijschbalkgat,
2301. — 17, In den achtergevel drie steenen. schip, 1562
en 1829,

2302. -- 20, hoek Smaksteeg. In den zijgevel een groote

gebeeldhouwde gevelsteen (-4- 1600), voorstellend een boer
met schop en korenschoof, „D. Boer, Alle zeegen komt van
booven",
2303. — 24, Trapgevel (XVII a, gerestaureerd) van baken bergsteen, Fries met vlechtingen en twee leeuwenmaskers,
De tweede verdieping heeft ontlastingsbogen met maskers
als sluitsteenen; hieronder een gekoppeld drielichtskozijn,
dat niet met de ontlastingsbogen strookt, Dertien sierankers,
Onderpui vernieuwd,
2304. — 30, Trapgevel (1630, gerestaureerd) , Ontlastingsbogen, waarvan die der eerste verdieping gebroken in
den trant van H, de Keyser. In den top een doorgaande rond*) Eigendom der vereeniging „Hendrik de Keyser",
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boognis, geflankeerd door rondboogvenstertj es (vgl, huffs
nr, 113), Onder den top een forsche lijst, Boven het middenvenster een steen: adelaar,
2305. — 53, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c, verminkt
en gepleisterd).
2306. — 60, Gevelsteen . (XVII A) ; keizer met zwaard,
en rijksappel,
2307. — 61, Halsgevel 0-1725) met bergsteenen vleugelstukken, In het fronton een paard, Inwendig: In 1916 is,
in een achterkamer, een schoorsteenstuk ontdekt.
2308. — 63, Ingezwenkte halsgevel (XVII c) met festoenen op de zijkanten,
2309. — 65, Halsgevel (XVIII c) met vleugelstukken en
kuif,
2310. — 70, Gevelsteen (XVIII) : „Purmerend".
2311. -- 74. Ingezwenkte halsgevel (XVIII A) met lam-

berkijnen onder de aanzetstukken.
2312. — 80, Halsgevel (XVIII A) met vleugelstukken, In
den zijgevel drie venstertjes met bergsteenen omlijsting,
2313. — 92, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen en kuif,
2314. — 94, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken,
2315. — 102, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c), Krullen
en kuif,
2316. — 109, Houten winkelpui (XIX b),
2317. — 113, Trapgevel van bak- en bergsteen, met het
jaartal 1635, Bergsteenen banden en boogblokken, Top ge-

wijzigd, Behouden bleven de rondboogvenstertjes te weerszijden van een nis (als Nieuwendijk nr, 30). Gevelsteen:
postiljon te paard.
2318. — 131. Gevel (XVIII c) met getoogde kroonlijst,
waarin twee consoles, Op het midden een kuif, Rondboogvenster in gesneden omlijsting, In de borstwering van een
venster der eerste verdieping een gebeeldhouwde voorstelling van een herder,
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2319. — 143, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken,

waarop twee siervazen, In het fronton een zeilscheepje,
2320. — 161. Pilastergevel (1649) van bak- en bergsteen,
in den trant van Vingboons. Top gewijzigd. Twee ovale lichten in omlijsting, Tegen de bovenste pilasters gebeeldhouwde
vleugelstukken, Gebeeldhouwde omlijsting van een hijschbalkgat, Steen: 1649,
2321. — 183, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen en kuif,
2322. — 198, In den top haven den zijgevel een steep;
kraanvogel in cartouche, en: 1561.
2323. — 222, Halsgevel (XVIII d) met bergsteenen vleugelstukken. Twee ovale lichten in omlijstingen, Gebogen
fronton met schelp, Steen: appel, „Den vergulden appel",
2324. — 233, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen en kuif,
2325. — 315, Gevel (1730) met getoogde kroonlijst,
waarin lichtopeningen, Boven een der vensters een gebeeldhouwde bekroning met: 1730. In den zijgevel drie kleine
vensters in omlijstingen,
Nieuwe Prinsengracht, Nieuwe Spiegelstraat, Nieuwe
Teertuinen, zie Prinsengracht (Nieuwe), enz,
Nieuwezijds Armsteeg, Nieuwezijds Kolk, Nieuwezijds
Voorburgwal, zie: A r m s t e e g (N,Z,), enz,
Nieuwmark t,
2326. — 8, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met aanzetkrullen,
2327. — 15. Gevel met getoogde kroonlijst, Steen: „De
gekroonde Utrecht Anno 1727",
2328. — 16, Halsgevel (XVII d) met vleugelstukken,
2329. — 18. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
2330. — 20 en 22, Twee trapgevels *) (1605) , vermoede*) Eigendom der vereeniging „Hendrik de Keyser",
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la ontworpen door Hendrik de Keyser, in 1925 gerestaureerd, Bergsteenen lijsten, afdekkingen, hoek-, neg- en boogblokken, In de eerste verdieping gebroken, in de tweede
balfronde ontlastingsbogen, Friezen met zandsteenen blokken en leeuwenmaskers en twee steenen: Anno 1605. In
nr. 20 een steep ; H, Andreas, in nr, 22 een: H. Jacobus
Major,
2331. — 25, Gevel (1724) met getoogde kroonlijst,
2332-2333. — 34 en 36, Twee fragmenten (XVIII b)
van geveltoppen, in elk waarvan een ruiterfiguur,
Nieuwstraat (Nieuwe),
2334. — 20. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c).

Nieuwstraat (Oude).
2335. — 8. Twee omlijstingen (XVII c) van ovale lichten.
2336. — 18 en 20, Twee halsgevels (XVIII a) met vleu-

gelstUkken,
2337, — 22, Trapgevel (XVII A), boven de pui overstekend, Toppilaster, waartegen een haakanker,
2338, — 24, Dergelijke trapgevel (XVII A, vernieuwd),
Niezel (Lange),
2339. — 7, Halsgevel (XVIII a),
2340, — 16, Inwendig: Kamerbetimmering (XVIII d) van.
mahoniehout (geverfd), met mahoniehouten schoorsteenschacht,
2341. — 22, Kleine gevelsteen (XVI c) met manskop,
2342. — 24, In gewijzigden gevel twee steenen, waarvan
een met garenbalen, en een met man in bolwerk.
2343. — 25. Gevelsteen (XVI d) : dans om het gouden
kalf,
Noorderkerkstraat,
2344. — 4, Ingezwenkte haisgevel (XVIII c) met krullen

en kuif.
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2345. — 14, Halsgevel (4- 1725) met vleugelstukken.
Gevelsteen: „Het geloof hoop en liefden".
Noordermarkt,
2346-2348. — 4, 5 en 7, Drie ingezwenkte halsgevels

(XVIII c) met krullen en kuif.
2349. — 9, Ingezwenkte halsgevel met zware aanzetkrullen, waaronder: 1747,
2350. — 15. Halsgevel (1701) met bergsteenen vleugelstukken, In den top, onder het fronton, twee schilden, waarvan een met schaaf en een met schaar. Steenen lint: 1701.
2351. — 16, Halsgevel (1726) met bergsteenen vleugelstukken, Steen: de Fortuin to midden van attributen van den
lakenhandel, en: Anno 1726,
2352. — 17, Geveltop (XVIII c) met krullen en kuif,
waarin versierde paaschos,
2353. — 18, Halsgevel (1718) met bergsteenen vleugelstukken, In den top gebeeldhouwd een kip en: 1718, Hijschbalkgat in omlij sting,
2354; — 19. Halsgevel (XVIII a), met onder het fronton
gebeeldhouwd een schaap.
2355. — 20, Halsgevel (XVIII a) met bergsteenen vleugelstukken. Onder het fronton een blank wapenschild, Twee
ovale lichten in bergsteenen omlijsting,
2356, — 21. Halsgevel (XVIII a) met bergsteenen vleugelstukken. Twee ovale lichten in omlijsting, Gekoppeld zolderkozijn met luik. Gevelsteen met schip: „In het groote
rnarcktschip''.
2357. — 22, Pilastergevel (± 1650) in den trant van
Vingboons, met Dorische pilasters en driehoekig fronton. Een
ovaal licht in bergsteenen omlijsting. Houten pui met insteek,
2358. — 24, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen en kuif,
2359. — 25, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b).
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2360. —

28, Halsgevel (-1- 1725) met bergsteenen vleu-

gelstukken,
2361. — 41, Halsgevel (1727) met bergsteenen vleugelstukken, Onder het fronton een alliantiewapen. Gevelsteen.
krab, die een vos in den staat bijt, Twee steepen; 1727,

Noorderstraat,
2362. — 4-48, Reeks van eenvoudige geveltjes onder een
rechte kroonlijst: overblijfsel van aan 1 e g (XVII d) door
het Burgerweeshuis, zie ook bij Looiersstraat (Nieuwe)
2159-2161 en bij 2375 en 2377, Telkens drie deuren, waarvoor een dubbele stoep met balusters (XVIII) , Huis nr, 42
heeft een steen: „De oijevaar", A° 1775,
2363. — 5, Ingezwenkte halsgevel (XVIII d) segmentvormig afgedekt, Rollaag tegen de zijkanten, Oud tweelichtskozijn. Hijschbalk,
2364. — 5. Top (XVIII d) van een ingezwenkten hals;
gevel, recht afgedekt met een houten lijst, Oorspronkelijk
gelijk huis nr, 5,
2365. — 8. Houten deuromlijsting (XVIII c).
2366-2368. — 13, 15 en 17, Drie halsgevels (± 1725) met
gebeeldhouwde vleugelstukken, Frontons vervangen door
rechte afdekking, Gekoppelde deuren, Twee stoepen met
balusters.
2369-2370. — 21 en 23, Twee fragmenten (± 1750) van
gevels, zonder bekroningen, met pothuizen,
2371-2372. — 35 en 37, Twee halsgevels (XVIII A) met
segmentvormige frontons en vleugelstukken van zandsteen,
Hij schbalken.
2373. — 39, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken,
2374, — 54. Gevel (± 1750) met rechte kroonlijst. Dakvenster in omlijsting, Gekoppelde deuren, Stoephek (XVIII c)
en hordes met baluster,
2375. — 56-64. Reeks van geveltjes, zie 2362 en 2377.
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2376. — 67. Ingezwenkte halsgevel (XVII B) met gewij7
zigde bekroning in den vorm van een ptmtgevel, Rollaag
tegen de zijkanten, Zandsteenen aanzetkrullen, In den top
een luik, waaronder een gekoppeld drielicht, Bordes met twee
balusters.
2377. — 68-84. Reeks van geveltjes, zie 2362 en 2375.
Nr, 74 heeft gesneden ingangsbekroning; nrs. 76 en 78 gesneden deuren (XVIII c),
2378. — 77, Ingezwenkte halsgevel (XVIII B), In de
plaats van het fronton een nieuwe, rechte houten lijst. Rollaag tegen de zijkanten en zandsteenen krullen, In den top
een hij schanker en een luik, waaronder een gekoppeld
tweelichtskozijn,

Olofspoort (St.).
2379. — 1, Trapgevel (± 1600, pakhuis ?) van bak- en
bergsteen,
2380. — 3, 5 en 7, Drie gevels (XVIII b) met rechte
kroonlij st,
2381. — 4, Overgebouwde tgevel *) (XVII a), met gewij..
zigden top.
2382. — 9, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b).
Oostenburgerdwarsstraat,
2383. — 6, Trapgevel (± 1660),
Oostenburgergracht,
2384. — 37. Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken.
Gebogen fronton, waaronder een relief, voorstellend Salomo's
rechtspraak,
2385. — 75, 77. Breede pakhuisgevel (± 1665) met rechte
kroonlijst, Middenrisaliet, waarboven een driehoekig fronton
met schild, waarin monogram der 0. I, Compagnie en waarin
een houten drielichtskozijn met driehoekig fronton,
*) Eigendom der vereeniging „Hendrik de Keyser",
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2386. — 79, 81, Pakhuisgevel (XVII c) met breeden geknotten top, Bergsteenen aanzetkrullen en twee bollen.
In het midden een wapenschild met twee gekruiste ankers,
omlijst door festoenen. Twee ovale lichten in omlijstingen,

Oostenburgermiddenstraat.
2387. — 13, Halsgevel (± 1725) met vleugelstukken,
2388. — 21. Halsgevel met twee cartouches: 1664. Gewijzigd en opgevoegd.
2389. -- 31. Halsgevel (XVIII a). Fronton verwijderd.

Oostenburgervoorstraat,
2390. — 30. Halsgevel (± 1725).
2391. — 44. Gevelsteen (XVIII) : hert, „Int groen".
2392-2393. — 58 en 60. Twee halsgevels (± 1725).
2394-2396. — 70, 72 en 74, Drie ingezwenkte halsgevels
(XVIII b),
Oranj estraat (Binnen-).
2397. — 8, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken,
2398. — 22, Trapgevel (-1- 1650) met toppilaster,
2399. — 24, Trapgevel (XVII b).
Oranj estraat (Buiten-),
2400-2401. — 6 en 8. Twee ingezwenkte halsgevels
(XVIII c),
2402. — 12, Halsgevel (1747) met gebeeldhouwde vleugelstukken, In den top een melkkan en: 1747,
Oudebrugsteeg.
5, Halsgevel (XVIII b) met gevelsteen: „Si Deus
pro nobis quis contra nos",
2404. — 7, Voormalig A c c ij n s h u i s, zie d 19.
2405. — 10, Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken,
2406. — 22, Trapgevel (XVII b) van bak- en bergsteen,
2407. — 26. Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken,
2403. —
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2408-2409. — 24 en 28. Twee ingezwenkte halsgevels
(XVIII c),
Oude Doelenstraat, zie Doelenstraat (0 u d e),

Oudekennissteeg.
2410. — 4, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
2411. — 8, Gevelsteen (XVIII a) met wapen: Atlas den
wereldbol dragende,
Oudekerksplein,
32. Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken,
36d, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) ,
2413. — 38, Halsgevel met verminkten top, Gevelsteen:
„De Haas 1712",
2414. — 42, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b). In den top:
„Til -burg".
2415, — 46, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken,
2416. — 50, Geveltop (XVIII) en vier Ionische pilasters.
Een vroegere gevelsteen met wapen van Groningen is verdwenen,
2411a. —

2412. —

Oude Leliestraat, zie Leliestraat (0 u d e),
Oudeschans.
6, Gevel (XVIII b) met getoogde kroonlijst, Twee
portretmedaillons.
2418. — 9. Pakhuis (XVII) met puntgevel,
2419. — 12. Fragment (XVIII a) van een ingezwenkten
halsgevel, Gepleisterd,
2420. — 13, Pakhuis (XVIII a) met puntgevel, Aanzetkrullen.
2421. — 14. Ingezwenkte halsgevel (XVIII a, gepleisterd),
2422. — 24, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
2423. — 25, Pakhuisgevel (XVII) , Halfronde ontlastingsbogen.
2417. —
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2424. — 27, Pakhuisgevel (XVII) met trapeziumvormigen
(geknotten) top,
2425. — 29. Pakhuis (XVII) met puntgevel, Aanzetkrullen,
2426. — 31, Gevel (XVII d) met rechte kroonlijst, Bovenlicht,
2427. — 34, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken,
2428, — 36, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken,
2429. — 39, Fragment (± 1600, pakhuis ?) van een gevel
met ,oude kozijnen; sluitsteenen met maskers, Houten gaper,
2430. -- 46, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
2431. — 48. Bovenlicht (XIX a).
2432. — 52, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
2433. — 61-67, Vier pakhuizen met puntgevels (XVIII b),
Vensters met getoogde strekken, Overdekte ihijschbalken, Nr.
63 heeft een gesmeed bovenlicht (XVIII b).
2434-2435. — 66 en 68, Twee gevels (XVIII b) met getoogde kroonlijsten, Deuromlijstingen,
2436. — 70. Gevel (XVIII b) met getoogde kroonlijst.
2437, — 72, Dergelijke gevel (XVIII b) . Bovenlicht
(XIX a),
2438-2439. — 74 en 76, Twee dergelijke gevels, In de
kroonlijst van nr, 76 een springende kat,
2440. — 73-77, Breede geknotte pakhuisgevel (XVII B of
XVIII?) met hoekbollen, Rondbogige vensters, In den top
een beeld van een korendrager in cartouche (XVIII c), Twee
overdekte hijschbalken,
2441. — 79-81. Pakhuisgevel als voren: „De Groote
Zwaan", Bergsteenen aanzetkrullen,
Oude Siegelstraat, zie Spie gel s t r a a t O u d e) .
Oude Waal, zie Waal (0 u d e),
Oudezijds Achterburgwal, Oudezijds Armsteeg, enz.
Zie: Achterburgwal (Oudezijds), Armsteeg
(0 udezij ds) enz.
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Paardenstraat.
2442. — 1, Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst, Houten pui met twee deuren en insteek (vernieuwd), Trapje met
twee schuine bladbalusters.
2443. — 2. Hooge stoep (XVIII) met drie bladbalusters,
2444. — 4, Puntgevel (+1670), Zandsteenen afdekkingen
en aanzetstukken, In den top drie cartouches met knorornament,
2445. — 5, Halsgevel (± 1740) met vleugelstukken en
halfronde aidekking, Twee ronde lichten, Hijschbalk,
Paleisstraat.
2446. — 21. Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst met
balustrade,
Pa1mdwarsstraat.
2447. —
2448. —

4, Steen (XVII) : kat met muffs in den bek,
22. Steen: schelvisch „D schellvis 1696",

Palmgracht.
2449. — 5, Fragment (XVII b) van trapgevel, Kraagsteentj e onder den toppilaster.
2450. — 7, Halsgevel (XVII b) met bergsteenen vleugelstukken, In het fronton een wapenschild,
2451. — 12 - 14, Twee fragmenten (XVII) van eng gekoppelde trapgevels, Nr, 12 heeft twee spitsbogige ontlastingsbogen, waartusschen een rondbogige,
2452. — 15, Halsgevel (XVIII b) , Fronton verdwenen,
2453. — 17, Steen (XVII) : dorp (onderschrift weggehakt),
2454. — 18. Trapgevel (± 1650). Korfbogige ontlastingsbogen,
2455. — 25. Trapgevel (XVII a) van bak- en bergsteen.
Twee halfronde ontlastingsbogen; gekoppeld drielichtskozijn,
Kopje onder den toppilaster, Steen: zwaan, „De Swaen".
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2456. — 29. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen en kuif,
2457. — 33, Steen (-± 1600) : figuur van de Hoop, „De
Hoop",
2458. — 35, Op een aanzetsteen van een voormaligen
halsgevel: 1758,
2459. — 40, Pilastergevel (1649) in den trant van Vingboons. Top geheel gewijzigd, Fragmenten van pilasters. In
twee cartouches: 1649,
2460. — 45-47, Twee puntgevels (1661), oorspronkelijk
een, In elk der beide gevels Brie steenen: reiger en 1661, Op
zijde balkkoppen under een averstek,
2461. — 48. Ingezwenkte halsgevel (XVII d, bouwvallig).
Inwendig, Schoorsteen (XVII) en resten van kamerbetimmering (XVIII),
2462. — 150, Ingezwenkte halsgevel, Steen: Leimuiden
,,In Laymuien 1620", Vier lelieankers,
2463, — 63, Steen (XVII) : kool, „De bloemkool",
2464, — 64, Trapgevel, Steen: boekanier, „In de Bokanier 1648".

Passeerdersgracht,
2465. — 6. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen
en schelpversiering in den top,
2466. — 18. (Toevlucht voor behoeftigen), Breede gevel
(XVIII) met rechte kroonlijst en zes uitgemetselde vlakke
pilasters.
Passeerdersstraat,
3 en 5, Twee ingezwenkte halsgevels
(XVIII b) met kleine krullen,
2469-2470. — 4 en 6. Twee ingezwenkte halsgevels
(XVIII c) met schelp in den top en krullen,
2471. — 7, Trapgevel (± 1600) van bak- en bergsteen,
met geprofileerde waterlijsten en bergsteenen hoekblokken.
2467-2468. —
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Boven de ramen gemetselde togen, Drie leeuwenkoppen en
in de togen consoles, Onderpui modern.
Pieter Jacobszdwarsstraat,
2472. — 13, Puntgevel (+ 1700) met zandsteenen aanzetstukken. Hooge pui met staldeur,
2473. — 15, Halsgevel (XVIII a) met halfrond fronton
eri krullen, Hijschbalk, Onder den top een drielichtsvenster,
Onderpui verbouwd.
2474. — 17, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met zandsteen segmentvormig afgedekt; krullen en kuif, Hijschbalk,
Drielichtsvenster onder den top,
Pieter Jacobszstraat,
2475. — 3, Halsgevel (± 1735) met halfrond fronton,
waarin een schelp en gebeeldhouwde vleugelstukken. In den
top een luik, waarboven hijschbalk; hieronder een gekoppeld
drielicht, Onderpui vertimmerd,
2476. — 13, Halsgevel (XVIII A), Hijschbalk,
2477. — 19, Sluitsteen (-I-1600) ; vrouwekopje in omlijsting, boven een staldeur,
2478, — 22, Pakhuis, Halsgevel met halfrond fronton,
waarin; 1737, en gebeeldhouwde vleugelstukken, Hijschbalk,
Hooge, verbouwde pui,
2479. — 24. Pakhuis, . In- en uitgezwenkte haisgevel
(XVIII c) met gebogen bekroning met kuif,
2480. — 25, Ingezwenkte haisgevel (XVIII c) met halfronde afdekking met kuif en gebeeldhouwde ikrullen, Onder
den top een gekoppeld drielicht, Pui in ouden trant vernieuwd,
2481. — 44, Halsgevel (+ 1735) met halfrond fronton,
waarin schelp en gebeeldhouwde vleugelstukken, Hijschbalk, Benedengedeelte verbouwd,
2482. — 46, Fragment (1646) van bak- en bergsteen,
recht afgedekt. Tusschen de vensters drie steentjes: 1646 en
twee eendjes, Vier klaverbladankers, Pui Lodewijk XIV.
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Pieterssteeg (S t.),
2483. — 23, Steen: twee konijnen, waarboven kroon: „De
2 gecroonde konijnen 1654",
Plantage Middenlaan,
2484. — 49, Buitenhuisje (XVIII A) met rechte kroonlijst en dakvenster in omlijsting. Bovenlicht (XIX a).
Prinsenei1and,
13 en 15, Twee pakhuisgevels (XVIII A),
Tweedeelige konijnen, bovenaan twee rondbogige vensters
met luiken,
2487. — 23, Pakhuis, Breede vlakke puntgevel (XVII A)
met rondboogvensters, Zes-en-dertig klaverbladankers.
2488-2493. — 35-39 en 49-51, Pakhuizen, Zes puntgevels
(XVIII a),
2494. — 61-63, Breede geknotte pakhuisgevel (XVII B)
met bergsteenen negblokken en rondbogige vensters,
2495-2499. — 65-73, Pakhuizen, Vijf puntgevels (XVIII a)
met bergsteenen negblokken, driehoekig fronton en rondbogige vensters,
2500, — 75, Breede geknotte pakhuisgevel (XVIII a)
Rondbogige vensters en bergsteenen negblokken,
2501-2505. — 79-83, Pakhuizen, Vijf puntgevels (XVIII a).
2506-2507. —107-109, Pakhuizen, Twee puntgevels (XVIII),
2508-2511. -- - 115-119, Pakhuizen, Vier puntgevels (XVIII).
2512. — 111-113. Steen: pelikaan, „De witte pellecaen
1664",
2513. — 143, Breede geknotte pakhuisgevel (XVII B).
Ronde lichten in den top; segmentbogige vensters,
2514-2515. — 145 en 147, Pakhuizen, Twee puntgevels
(XVIII a) met krullen en ronde lichten in den top,
2516. — 149, Pakhuis, Puntgevel (XVIII a) met krullen
en ronde lichten in den top.
2485-2486. —
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2517. — 151. Geknotte pakhuisgevel (1650) „De Groote
windhont", In de borstwering van het middenluik houten
reliefs: windhond, jachttafereel en 1650, Vaas op den top.
De dammen verbonden door Bogen, Tweedeelige houten
kozijnen,

Prinsengracht,
2518-2519. — 1, hoek Brouwersgracht, Twee tot puntgevels gewijzigde trapgevels *) (1641) van bak- en bergsteen,
in den trant van Hendrik de Keyser, Ontlastingsbogen met
bergsteenen ,blokken, Bovendeel overkragend op balken,
gedragen door consoles. In den zijgevel twee steenen: 1641.
Negen lelieankertj es,
2520. — 4, Smalle gevel (± 1650) *), met een top gewijzigd tot halsgevel (XVIII c) met krullen en kuif, Drie
tweelichtskozijnen onder korfbogige ontlastingsbogen met
bergsteenen sluitsteenen, Gevelsteen: 165(5?),
2521. — 7. Voormalige pastorie van de Augustijnenstatie
„De Posthoorn" aan de Brouwersgracht. Gesneden deurbekroning (XVIII c) met posthoorn en lint, waarop: „D, Posthoorn",
2522. — 8. Halsgevel (XVII c) met bergsteenen vleugelstukken, Gebogen fronton, Twee omlijstingen van ovale lichten, Bergsteenen versieringen onder de middenvensters,
2523. — 10, Pilastergevel (XVII c, later gewijzigd) in
den trant van Vingboons, Bergsteenen vleugelstukken, Van
de Ionische pilasters is alleen het middenpaar behouden,
Twee omlijstingen van ovale lichten,
2524, — 15. Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken,
fronton en omlijsting van hijschbalkgat,
2525-2526. — 18, 24 en 32, Drie ingezwenkte halsgevels
(XVIII c) met krullen en kuif. Nr, 18 heeft oude pui,.
2527. — 20, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) met bergsteenen kanten, krullen en kuif.
*) Eigendom der vereeniging „Hendrik de Keyser".
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2528. — 25. Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken,
2529. — 27, Halsgevel (XVIII a) met gebeeldhouwde
Gmlijsting van hijschbalkgat,
2530. — 31. Gevel (XVIII b) met rechte kroonlijst,
waarop een bekroning, Versierd dakvenster,
2531, — 35, Halsgevel (1744, in het fronton). Steen:
visscher in een boot (XVII?),
2532. — 36. Pilastergevel (1650) in den trant van Vingboons, maar met schouderstukjes als aanloop naar den hals.
Ionische pilasters, waarvan het middenpaar langs den top is
doorgevoerd. Twee ovale lichten in bergsteenen omlijstin g .
Driehoekig fronton, Festoen onder het middenvenster, Steenen: 1650, en zak,
2533. — 50. Halsgevel (XVII d) met bergsteenen vleugelstukken,
2533a. — 54. Ingezwenkte halsgevel met krullen en kuif.
2534, -- 55. Ingezwenkte halsgevel (XVIII b),
2535. — 70. Halsgevel (1741, in den top) met vleugelstukken,
2536. — 72. Halsgevel (1741), Gebeeldhouwde vleugelstukken, In den top gebeeldhouwd: een schaatsenrijder en:
1741,
2537. — 77, Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken en
fronton,
2537a. — 79, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen en kuif,
2537b, — 81, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) .
2538, -- 84. Ingezwenkte halsgevel (XVIII), Twee festoenen en cartouche: 1658,
2539. — 92, Pilastergevel (1661) in den trant van Vingboons, Ionische pilasters, Twee () yak lichten in omlijstingen,
2540, — 94, Pilastergevel (XVII c, maar XVIII A gewijzigd), oorspronkelijk vermoedielijk als huffs nr, 92.
2541. — 122. Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) met lamberkijnen onder de aanzetstukken, Siervazen,
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126, Gevel (XVIII c) met getoogde kroonlijst,
op het midden waarvan een kuif, In de lijst zolderlichten.
Siervazen,
2543. — 130. Halsgevel (1742, in den top), Bergsteenen
yleugelstukken,
2544. -- 135. Ingezwenkte halsgevel (1772) met krullen
en kuif, In het fronton een Baal en een kruisstaf,
2544a, — 136, Ingezwenkte halsgevel (± 1750) met
krullen en kuif,
2544b. — 145, Stoep met rijke balusters (XVIII c),
2544c, — 148, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met
lit ullen en kuif,
2545. — 156, Halsgevel (± 1725) met bergsteenen vleugelstukken, Het fronton is verdwenen,
2546. — 168, Pakhuis (XVII B) , Puntgevel met ronde
vensterbogen en bergsteenen negblokken,
2547. — 175, Trapgevel (1661, gerestaureerd) van baken bergsteen, Pui vernieuwd, Drie steenen: „out schaep",
„Jong lam" en „D Bonte Os anno 1661",
2547a, — 180. Ingezwenkte halsgevel (4- 1700) met
krullen en kuif,
2548-2550. —
en 193, Drie pakhuisgevels
(XVIII b) met aanzetkrullen, Blijkens opschriften achtereenvolgens genaamd: Geloof, Hoop en Liefde.
2551. — 195, Pakhuisgevel (XVIII b) met gesmeed bovenlicht, waarin: „Vredeveldt",
2552-2555. — 211-217, Vier pakhuisgevels (XVIII A) met
aanzetkrullen,
2556. — 220, Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst,
Bovenin een steen met zaaier,
2557. — 222, Halsgevel (XVIII a) met aanzetkrullen.
Schelp in het fronton,
2558. — 224, Halsgevel (1733) met gebeeldhouwde vleugelstukken, In den top een struisvogel en: 1733. Gevelsteen:
„De Hoop",
2542. •

189, 191
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2559. — 226, Dergelijke gevel (1733), Gevelsteen; vat
er twee manden met tabak, „Tabaksvat".
2560-2566. — 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233. Zeven
pakhuisgevels (XVIII A) met aanzetkrullen,
2567. — 234, Gevel (XVIII c'cl) met rechte kroonlijst,
Gegroefde consoles, Driehoekig fronton met beeldhouwwerk.
2568. — 236, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) met krullen,
2569. — 242-244, Dergelijke halsgevel (XVIII c),
2569a. — 245, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met geprofileerde zijkanten en kuif,
2570. — 252, Halsgevel (XVIII b) met gebeeldhouwde
vleugelstukken en omlijsting van hijschbalkgat,
2570a. — 255, Ingezwenkte halsgevel (± 1750) met
bergsteenen kanten, krullen en kuif,
2571. — 262, Gevelisteentje met opschrift: „Niets bij
geval. Gods wil stuurt het al, 1846".
2572. — 273, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken en
fronton. Smalle zijvensters.
2573. — 276, Fragment (XVII b) met 'gewijzigden top;
pilasters Ptegen de tweede verdieping, Gevelsteen; liggende
eland, „De elant".
2574. — 280, Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst.
Tandlijst en twee consoles.
2575. — 283, Ingezwenkte halsgevel (XVIII a) met aanzetkrullen,
2576. — 286. Halsgevel (XVII d) met vleugelstukken.
2577. — 289. Halsgevel (XVIII a) als voren, In het fronton een rond schild,
2578. — 299. Gevel (XVIII a) met getoogde kroonlijst,
waarin: „Casteel Beveren", en waarop drie siervazen, Zolderluik in gesneden omlijsting, Ingang geflankeerd door
vlakke pilasters.
2579. — 300, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met aan-
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zetkrullen, Gesneden deur, waarboven een vos met vogel in
den bek, Onder den hijschbalk een gevelsteen met kat,
2580. — 301. Halsgevel (XVIII a) met gebeeldhouwde
vieugelstukken,
2581. — 302, Dergelijke gevel (XVIII a), Fronton met
schelp,
2582. — 303. Ingezwenkte halsgevel (XVIII a).
2583. — 305. Gevel (XVIII a) met getoogde kroonlijst.
Siervazen op de hoeken, en hijschbalkgat in omlijsting.
2584. — 307, Halsgevel (XVII d), In het fronton een
schelp,
2585. — 319, Halsgevel (XVIII b) met siervazen op de
vleugelstukken. Twee-vierlobbige lichten,
2586. — 327, Pakhuis (top gewijzigd) met gevelsteen
(--. 1700) : „D nieuwe goudsbloem",
2587. — 349, Pakhuis (XVII c/d) met ingezwenkten halsgevel, Halfronde afdekking van deur en zijvensters, Festoenen op de zijkanten, Gebogen fronton.
2588. — 351, Halsgevel (XVIII a), In den top een wapen.
2589. — 353, Pakhuis (XVIII a) met ingezwenkten halsgevel, In het fronton een palmboom: „De Palmboom“, Twee
steenen medaillons, waarop herten, in den gevel,
2590. — 357, Ingezwenkte halsgevel (XVIII a), Twee
steenen medaillons, waarop herten; als bij huis nr, 353, maar
vlak onder den top geplaatst,
2591. — 357a. Dergelijke gevel (XVIII a), zonder medallions,
2592. — 359, Dergelijke gevel (XVIII a), met medaillons:
hert, Getoogde vensterstrekken,
2592a. — 378, Ingezwenkte halsgevel (XVIII a) met
rollagen, Oude pui en pothuis,
2593. — 382, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b), waarin
twee gevelsteenen: boom en poort,
2594. — 394, Gevelsteen (XVII B) : „Saturnus'',
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2595. —

438, Pakhuisgevel met gevelsteen (eerste steen):

1737,
440, Gevel (XVIII a) met getoogde kroonlijst.
447, Halsgevel (XVIII a) met gebeeldhouwde
vleugelstukken,
2598-2599. — 454 en 446. Twee halsgevels (XVII c) met
segmentvormig fronton en gebeeldhouwde vleugelstukken.
Twee ovale lichten, Nr, 454 heeft een pui (XVIII d),
2600. — 455, hoek Berenstraat, In den zijgevel gesneden
balkkoppen (XVII B) onder overkraging,
2601. — 458, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
2602. — 469, Halsgevel (1713) met gebeeldhouwde vleugelstukken, In den top: „Het Vrede jaar A° 1713".
2603. — 472, Gevel (XVIII b) met rechte kroonlijst met
attiek, consoles en uitgebogen dakvenster, Op de attiek siervazen, Onder het dakvenster, „T Lam",
2604. — 479, Halsgevel (XVIII a) met gebeeldhouwde
vleugelstukken en bekroning,
2605. — 481, Halsgevel (XVII d) met driehoekig fronton.
2606. — 483. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c).
2607. — 489, Halsgevel (XVIII a) met gebeeldhouwde
vleugelstukken, In het fronton een blank wapenschild.
2608. -- 491. Pakhuis (XVII d), thans met puntgevel,
2609. — 499, Halsgevel (1728), Gebeeldhouwde vleugelstukken, waaronder afhangende versieringen, In den top een
schaap en: 1728,
2610. — 502, Halsgevel (± 1700) met vleugelstukken.
Fronton verdwenen,
2611. — 505. Ingezwenkte halsgevel (XVII c) met festoenen op de zijkanten en twee hoekvazen, Gebogen fronton
met schelp,
2612. — 507, Halsgevel (-I- 1725) met vleugelstukken,
Fronton met schelp,
2613. — 524, Halsgevel (± 1700) met gebeeldhouwde
vleugelstukken. In het fronton twee blanke wapenschilden.
2596. —

2597. —
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2614. — 530. Twee gevelsteenen: 1674 op cartouches.
2615. — 531. Halsgevel (± 1725) met vleugelstukken.

In den top een olifant,
2616. — 533, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b),
2617-2618. — 534 en 536. Twee pakhuizen (XVIII a)
„Cornelia" en „Het Lam", met puntgevels, Aanzetkrullen,
In de dagkanten der deuropening zandsteenen blokken voor
de luikscharnieren, Rondbogige vensters en zolderluiken,
2619. — 550, Halsgevel (1703) met driehoekig fronton
en vleugelstukken,
1703).
2620. — 552, Dergelijke gevel
1700) , In het fronton.
2621. — 571, Dergelijke gevel
gebeeldhouwd een schraapbord,
2622. — 576. Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst,
waarboven balustrade met dakvenster.
2623. — 578, Gevel (XVIII c) met rechte kroonlijst,
waarin vier consoles met koppen, het midden uitgebogen
met zoldervenster, Attiek, Boven de deur een liggend schaap.
2624. — 580, Halsgevel (--f-- 1725) met vleugelstukken.
2625. — 582, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
2626. — 584, Ingezwenkte halsgevel (XVIII d) met festoenen op de zijkanten. Segmentvormig fronton met tan&
lijst,
2627. -- 610, Halsgevel (XVIII a) met gebeeldhouwde
vieugelstulds en.
2628-2629. — 624 en 626, Twee dergelijke gevels (XVII d)
met segmentvormige frontons,
2630. — 630. Dergelijke gevel . (XVII d),
2631. — 634. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) ,
2632-2634. — 636, 638, 640. Drie halsgevels (XVII d) met
vleugelstukken en segmentvormige frontons.
2635. — 646, Bordes (XVIII A) met drie balusters.
2636. — 650. Halsgevel (1725, in den top) , Gebeeldhouwde vleugelstukken, Gebogen fronton. Hijschbalkgat met
Stoep en bordes met balusters.
gebeeldhouwde
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Inwendig: gang met stucversiering (XVIII a), waarin reliefs
vcorstellend Mercurius en Juno,
2637-2639. — 658, 664 en 666, Stoepen (XVIII A) met
balusters, Nr, 664 met bank
2640. — 668. Ingezwenkte halsgevel (± 1700) met segmentvormig zandsteenen fronton, Op de aanzetstukken
steenen ballen, Hijschbalk,
2641, — 671, Halsgevel XVII c) met driehoekig fronton
en siervazen op de vleugelstukken, Twee zandsteenen omlijstingen van ronde vensters in den top,
2641a. — 672, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met ,driehoekig fronton, Rollagen, Twee ovale lichten,
2642, — 677, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) met krullen en kuif,
2643. — 678, Halsgevel (XVII d) met gebeeldhouwde
Nleugelstukken met vruchten op de zijkanten, Segmentvormig
fronton. Op den rechterhoek een siervaas, Festoenen om
hijschbalkgat,
2644-2650. — 681, 683, 685, 687, 689, 691 en 693, Zeven
halsgevels (XVIII a) met opschriften: „Overijsel", „Utrecht'',
„Holland'', „Gelderland", „Zeeland", „Vriesland", „Groemingen", Het middelste pand (nr, 687) heeft vlakke vleugelstukken, een gebogen gebeeldhouwd fronton met pijlenbundel en hoekpilasters, bekroond met vazen, Versierde
deurtravee, Dubbele stoep, De overige gevels hebben gebogen
frontons, waarin schelpen, behalve nrs, 691 en 693,
2651. — 682, Gevel (XVIII a) met houten getoogde
kroonlijst met driepasvormige afdekking, in het midden
waarvan een rondbogig venster, Bordes met drie bladbalusters en een op de stoep.
2652. — 692, Ingezwenkte halsgevel (-I- 1700) met driehoekig fronton, gebeeldhouwde vruchtfestoenen tegen de zijkanten en gebeeldhouwde krullen. Hijschbalk, Bordes met
drie bladbalusters,
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2653-2654. — 698 en 700, Twee ingezwenkte halsgevels
(± 1700) met segmentvormige zandsteenen frontons, vrucht-

festoenen tegen de zijkanten en gebeeldhouwde krullen.
Hijschbalk, Voor nr, 700 een bordes met drie bleadbalusters,
2655. -- 706, Dergelijke gevel (± 1700),
2656-2658. — 710, 712 en 714, Drie halsgevels (XVIII a)
met halfronde frontons, waarin alliantiewapens en gebeeldhouwde vleugelstukken, Hijschbalk,
2659, — 715. Top XVIII a, overgebracht van een huis
aan den Dam) met ingezwenkte zijkanten en gebeeldhouwde
bekroning met vaas,
2660. — 716, Halsgevel (XVIII b) met segmentvormig
fronton, waaronder hijschbalk in gebeeldhouwde omlijsting,
en breede gebeeldhouwde vleugelstukken. Gekoppelde tweelichten. Bordes met bankje en tdrie bladbalusters,
2661. — 717, Sobere gevel ft 1800) met rechte houten
kroonlijst en bergsteenen plint. Gesneden deur en bovenlicht,
2662-2665. — 726, 728, 730 en 732. Vier (gevels (XVIII c)
onder een houten kroonlijst met triglyphen en consoles.
Nr, 728 met bordes en balusters. Nr, 732 met bordes, balusters en bank] e,
2666. — 727, Steen (XVII B) : Zon „D'vergulde Son'',
2667. — 733, Pakhuis, Puntgevel (XVIII A) met krullen,
2668. — 740, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met driehoekig houten fronton, rollaag op de zijkanten en zand6 teenen krullen.
2669, — 741 Cartouche: idrie sterren en: 1713.
2670-2671. — 743, en 745, Twee pakhuizen. Puntgevels
(XVII d) met krullen, Halfrond gesloten middendeuren en
vierkante smalle zijvensters. De deuromlijstingen met zandsteenen blokken voor de luikscharnieren.
2672-2674. — 747, 751 en 753, Drie halsgevels (XVIII a)
met vleugelstukken en krullen,
2675. — 752. Halsgevel (XVIII b) met half rand fronton
22
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met schelpvormige vulling en gebeeldhouwde vleugelstukken,
Iiij schbalk.
2676. — 758, Gevel (XVIII b) met getoogde houten kroonlijst. Hooge stoep met drie balusters en bank,
2677. — 764, Ingezwenkte halsgevel XVIII c) met halfrond fronton, waarin wijnvat in trog, gedekt door een kroon.
Gebeeldhouwde krullen, Beneden geheel verbouwd,
2678. — 768, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b), Breede
gevel met segmentvormig fronton met schelpvormige vulling,
waaronder versiering, Gebeeldhouwde afdekking der zijkanten en gebeeldhouwde krullen, Twee hijschbalken, Onderpui en eerste verdieping geheel vernieuwd,
2679-2680. — 771 en 773, Twee pakhuizen „Elseneur" en
„Frankfort", Puntgevels (XVII B) met rondbogige vensters,
Latere rollagen,
2681. — 783, Steen (XVII, vernieuwd) : Purmerland,
„Purmerlant".
2682. — 784-786, Breede gevel (XVIII c) met rechte
kroonlijst met vier consoles, Twee deuren in zandsteenen
omlijsting met gebogen afdekking; bovenlichten, Voor de
Lnkerdeur een stoep met bladbalusters en bank; voor de
rechterdeur een steektrap,
2683. — 790. Gevel (+1700, gepleisterd) met rechte
kroonlijst, waarop attiek, waarboven een dakvenster met
halfrond fronton, waarin een hijschbalk. Hooge stoep met
bankje en drie balusters,
2684. — 794. Hooge stoep (XVIII A) met vijf balusters,
2685. — 795, Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst met
festoenen en gegleufde consoles in de lijst,
2686. — 800, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met driehoekig fronton, gebeeldhouwde krullen en hijschbalk. Stoep
met twee balusters,
2687. — 802, Drie steenen: „Int fortuyn Anna 1672",
2688. -- 804, Houten kroonlijst (XVIII a) met consoles.
Lage stoep met twee balusters.
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2689. — 806, Gevel (XVIII a) met rechte houten kroonlijst, waarboven een dakvenster in gesneden omlijsting, met
halfronde afdekking, waarin een hijschbalk, Lage stoep met
twee balusters,
2689a. — 811, Pilastergevel (XVII c) met vernieuwde
kroonlijst. Oude pui,
2690. — 821 Hooge stoep (XVIII) met drie balusters,
2691, — 823, Halsgevel (XVIII a) met gebogen fronton,
waarin een blank schild,
2692. — 826, Lage stoep (XVIII) en bordes met vier
balusters,
2693. — 827, Ingezwenkte halsgevel (XVIII a) met breed
houten fronton,
2694-2698. — 829, 833, 835, 837 en 839, Vijf halsgevels
(XVII d) met hoogen hals met gebogen fronton, waarin een
blank schild, Vleugelstukken met bloemfestoenen op de zijkanten en voluten, Smalle zijvensters aan de bovenverdieping.
2699-2701. — 836, 838 en 840, Drie halsgevels (XVIII b)
met gebeeldbouwde vleugelstukken en gebogen frontons met
kuif, Hijschbalken, Iedere gevel heeft een stoep met drie
balusters, De bekroning van nr, 838 is gewijzigd,
2702. -- 843, Halsgevel (XVII d) , Fronton verdwenen.
2703. — 849, Halsgevel (XVIII a) met gebeeldhouwde
vleugelstukken en krullen, Gebogen fronton met blank wapenschild,
2704. — 851. Halsgevel (XVII d) met driehoekig fronton, vleugelstukken met schubversiering in het vlak, en
krullen,
2705. — 855, Eenvoudig hordes (1695) en deuromlijsfing (Behoort .bij Deutzenhofje, zie f 37),
2706. — 856. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
2707. — 866, Gevel (XVIII b) met rechte kroonlijst, Gesneden deur met bovenlicht, Stoep met bordes en balusters.
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2708. — 874, Trapgevel (± 1650, vermoedelijk een verbouwde halsgevel?) van bak- en bergsteen, Op den top een
segmentvormig fronton, waarnaast, op de bovenste trap een
overblijfsel van een vleugelstuk,
2709. — 899, Eenvoudig bordes (1695) en deuromlijsting
(Behoort bij Deutzenhofje, zie I 37).
2710-2712. — 901, 903 en 905. Drie halsgevels (XVIII a),
juist als huizen nrs. 829-839. Nr. 903 mist het fronton,
2713. — 923, Halsgevel (XVII c) met fronton, waarin
schelp en vleugelstukken met bloemfestoenen. Siervazen,
2714. — 925. Halsgevel (XVII c) met segmentvormig
fronton en vleugelstukken met bloemversiering. Stoep,
2715-2716. — 959 en 961. Twee halsgevels (XVII d) met
segmentvormige frontons van zandsteen met baksteen-vulling en gebeeldhouwde vleugelstukken met vruchtfestoenen,
Getoogde vensters. Hijschbalken. Voor elken gevel een stoep
met drie balusters.
2717. — 969, Halsgevel (± 1700). De top thans recht
afgedekt. Tegen de zijkanten bloemfestoenen, de krullen in
den vorm van een druiventros, Hijschbalk, Stoep met drie
balusters,
2718. — 971. Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met segmentvormig fronton en krullen. Hijschbalk, Hardsteenen
voetstuk (XIX),
2719. -- 973, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met segmentvormig fronton met schelpvormige vulling, Gebeeldhouwde afdekking der zijkanten en krullen, Getoogde yensters, Hijschbalk, Beneden vernieuwd,
2720. — 977, Dergelijke gevel (XVII d), zonder schelp
in het fronton.
2721. — 979. Dergelijke gevel (XVII d), met oude onderpui, Deuromlijsting Regence, Stoep met bank en drie balusters,
2722. — 991, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met segmentvormig fronton met schelpvormige vulling, Gebeeld-
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houwde afdekking der zijkanten, De linkerkrul ,ontbreekt.
Hijschbalk, Deur in omlijsting (XVIII d).
2723, — 993. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c), segmentvormig afgedekt, met kuif en krullen, Hijschbalk, Stoep met
drie balusters,
2724. — 997, Deur (XVIII c) in omlijsting, Stoep met
drie balusters,
2725. — 999, Pakhuis, Puntgevel (XVII A) , In de middentravee vier groote rondbogige luiken, to weerszij den
waarvan kleine rondbogige vensters,
2726. — 1001, Halsgevel (XVII d) met segmentvormig
fronton van zandsteen met baksteen-vulling en gebeeldhouwde vleugelstukken met bloemversiering. Hijschbalk,
Stoep met drie balusters,
2727-2728. — 1005 en 1007, Twee halsgevels (XVII d)
als huis nr, 1001, Stoepen met drie balusters.
2729. — 1009, Halsgevel (± 1700) met driehoekig zandsteenen fronton met gebeeldhouwde vleugelstukken met
bloemversiering, Hijschbalk. Stoep met drie balusters.
2730-2732. — 1021, 1023 en 1025. Oorspronkelijk idrie
ingezwenkte halsgevels (XVIII b) met gebogen afdekking en
groote gebeeldhouwde krullen, doch nrs, 1021 en 1023 thans
met rechte kroonlijst, Stoepen met balusters,
2733. — 1029-1033, Pakhuis. Gevel (XVII B) met rechte
kroonlijst, bestaande uit middenrisaliet en twee vleugels. In
de middenrisaliet: „De vergulde Arend"; in de deurtravee
boven elkaar vier vierkante luiken met zandsteenen dorpels
en negblokken; dakvensters met driehoekig fronton, waarin
een hijschbalk. In den linkervleugel, „De witte Arend", twee
kruiskozijnen, Het benedendeel van den rechtervleugel, „De
blauwe Arend" is verbouwd; hierin een steen: „De blauwe
Arend",
2734. — 1035, Pakhuis, Puntgevel (-I- 1700) , In de middentravee vier vierkante luiken; rondgetoogde deur, In den
top een ronde lichtopening, waarboven een hijschbalk,
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2735. — 1037, Halsgevel (± 1700) met driehoekig fronton en vleugelstukken met stijgend plantenornament, Onder
den top: „Ardea". Stoep met drie balusters,
2736. —1039, Halsgevel (-I- 1700) als huis nr. 1037, maar
thans afgelekt door een rechte lijst. Gebeeldhouwde vleugelstukken. Hijschbalk,
2737. — 1041, Halsgevel (-±- 1700) als nr, 1037; gebogen
fronton,
2738. -- 1045. Halsgevel (± 1730) met gebroken half' rond fronton, waarop een siervaas en gebeeldhouwde vleugelstukken, Stoep met vier balusters, Overdekte hijschbalk.
2739. — 1051, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met gebogen afdekking met kuif en krullen, Hijschbalk, Stoep met
drie balusters,
2740. — 1081, Halsgevel (XVIII b) met segmentvormig
fronton met schelpvormige nulling en gebeeldhouwde vleugelstukken, Hijschbalk. Stoep met drie balusters,
2741. — 1085, Fragment (XVIII c) van een ingezwenkten halsgevel, thans recht afgedekt, met krullen en hijschbalk,
2742. — 1087. Dergelijk fragment (XVIII c). Deur (XVIII d)
in gesneden omlijsting, Stoep met drie balusters,
2743-2746. — 1089, 1091, 1093 en 1095, Vier halsgevels
(4- 1700) segmentvormig afgedekt en met gebeeldhouwde
vleugelstukken met stijgende acanthusmotieven. Hijschbalken, Ovate lichtopeningen in cartouches onder de vleugelstukken, Stoepen met balusters, Nr, 1093 heeft een gewijzigde
stoep; van nr, 1095 zijn de twee vensters der benedenverdieping tot een vereenigd,
2747. — 1099, Gevel (XVIII c) met in- en uitgezwenkte
zijkanten. Bekroning met kuif, Stoep met drie balusters.
2747a. — 1105, Ingezwenkte halsgevel (XVIII a), thans
met een getoogde rollaag afgedekt, Driehoekige zijlichten in
den top,
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2748-2749. — 1115 en 1117. Twee halsgevels (+ 1730)
met halfronde frontons en gebeeldhouwde vleugelstukken.
Hijschbalken. Benedengedeelte verbouwd.
2750. — 1123, Ingezwenkte halsgevel (XVIII) met halfrond fronton, zandsteenen afdekkingen en krullen, Benedengedeelte en stoep vernieuwd,

Prinsengracht (Korte).
2751. -- 5, Trapgevel (+ 1620) met bergsteenen banden
en blokken, Halfronde ontlastingsbogen, Overblijfsel van een
fries: twee gebeeldhouwde hoeksteenen en een stem: man
in kleedij van -I- 1620, „De Ouden",
2752. -- 7, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
2753. — 9, Pilastergevel (1653) in den trant van Vingboons, met bergsteenen vleugelstukken en driehoekig fronton,
Middenpaar pilasters doorgevoerd en met Ionische kapiteelen; Dorische kapiteelen aan de buitenpilasters. Vensters in
de zijassen smaller, Onder de vleugelstukken twee rondboogopeningen met luiken en sluitsteen: kopje, Twee steenen: Paaschlam met kruisvaan, „S, Janslam" en: 1653, Pui
met insteek (later).
2755, — 16. Geknotte pakhuisgevel (1656) met rondbogige vensters, Drie steenen: open karos met twee paarden,
„Het packhuys van de gouwe wagen" en: Anno 1656. Bovenaan omlijsting in Lutmatrant van een ovaal licht.
2756. — 21. Eenhoornkop (XVIII) in den top.
2757. — 23, Halsgevel (± 1725) met vleugelstukken en
bekronend fronton,
2758. — 31, Fragment (XVIII c) van ingezwenkten halsgevel, met krullen en kuif,
2759. — 39, Fragment (XVII A), vermoedelijk van een
trapgevel, van bak- en bergsteen, Top gewijzigd XVIII, Drie
vensters met ontlastingsbogen.
2760. — 47, Halsgevel (-1- 1725) met vleugelstukken en
fronton. Bovenin drielichtskozijn,
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2761, — 49, Halsgevel (1737) met vleugelstukken, Onder
het fronton: zeilschip, „17 Rijsdam 37",
2762. — 51, Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken.
Fronton verdwenen.
2763. — 55, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c).

Prinsengracht (Nieuwe),
2764. — 5, Breede geknotte pakhuisgevel, Steen: „Wijsseimunde anno 1735,"
2765. — 17, (Port. Isr, weeshuis) , Halsgevel (XVIII b)
met kuif op het fronton en lamberkijnen onder de vleugelstukken.
2766. — 29, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken en
gebogen fronton,
2767, — 45, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c): tuitvormige
top met krullen en kuif Rococo.
2768. — 47, Halsgevel (-1- 1725) met vleugelstukken en
gebogen fronton, waarin een cartouche, Stoep met Brie balusters (XVIII),
Prinsenhofsteeg,
2769. — 5, Poortje met gebeeldhouwden sluitsteen, waarin
leeuwenkop en: 1560, in cartouche.
2770. — 6. Fragment (XVII c) van een pilastergevel met

vier baksteenen Dorische pilasters met zandsteenen kapiteelen. Pui verbouwd.
Prinsenstraat,
2771. — 10, Houten pui (XVIII d) met uithangijzer,
2772. — 12, Halsgevel (XVIII d), Bovenop een bijenkorf.
Prins Hendrikkade,
2773. — 5, Gepleisterde trapgevel (XVII A) van bak- en
bergsteen. Ontlastingsbogen.
2774-2775. — 10 en 11, Twee ingezwenkte halsgevels
(XVIII c) met kuif en krullen.
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2776. - 14. Ingezwenkte halsgevel (1740, in den top).
Lamberkijnversiering onder de aanzetkrullen,
2777. - 53. Fragment (XVII A) van een trapgevel,
2778, - 65. Gevel (XVIII b) met rechte kroonlijst.
2779. - 66. Halsgevel (XVIII a).
2780. - 70-72, Halsgevel (XVIII c), met in den top drie
wapenschilden, waarin: bastion met kanon, springend paard,
en een onherkenbaar blazoen, Twee ronde lichtopeningen.
2781. - 89, Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst.
2782, - 90. Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst.
2783. - 91. Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst. In
het fries een passer en winkelhaak, omlijst door een festoen.
2784, - 92. Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst,
2785. - 97, Fragment (XVIII c) van een ingezwenkten
halsgevel,
2786. - 101. Trapgevel (± 1600, verminkt) , Drie steenen, waarvan twee met leeuwenmaskers en een met baal,
2787. - 103. Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst,
2788. - 105, Fragment (XVII B) van een pilastergevel,
met verminkten top,
2789. -- 106. Gevel (XVIII b) met rechte kroonlijst,
2790. - 121. Fragment van een ingezwenkten halsgevel
met Steen; 1675,
2791. - 122. Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst,
waarboven een leeuwenkop. Bovenlicht (XIX a),
2792. - 124, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) , Gesneden deurkozijn en deur,
2793. - 125, Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst, Gesneden deur en bovenlicht,
2794. - 129. Zandsteenen gevel (± 1725) met rechte
kroonlijst,
2795. - 131. Relief (XVIII d), voorstellend het horstbeeld van De Ruyter: „Lt. adml, genl, Ml, Asz, de Ruiter".
2796. - 133. Zandsteenen gevel (1727) met rechte kroon-
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lijst, waarop een gebeeldhouwde bekroning met Mercuriusstaf en twee tritons, Gesneden deur en bovenlicht.
2797. — 134, Gevel (XVIII b) met getoogde kroonlijst.
2798, —135, Ingezwenkte halsgevel (XVIII13), Gesneden
deur.
2799. — 135, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) met krullen en kuif, Inwendig: Gang met stucversiering (XVIII c),
Achtergang (XVIIIb) met stucplafond, waarin monogram:
W,V,I,T,(?), Deur met snijwerk (XVIII c), Zijkamer, waarin
vleugeldeur met kuif en gesneden deurstuk met witje, den
Handel voorstellend; onder de vensters gesneden lambrizeering (XVIII c) ; stucplafond (XIX a),
2800. — 137, Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst,
2801. — 138, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
2802. — 139, Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken,
2803. — 140. Gevel (1809) met rechte kroonlijst,
2804. — 142, Vroeger schippershuis „De Zeemanshoop",
thans school. Bergsteenen gevel (XVIII a) met rechte kroonlijst, Inwendig: Benedengang met stucwanden en -plafond,
waarin groote schelpen; deurstukken van stuc in gesneden
omlijsting (alles XVIII a), Boven: voorzaal (thans verdeeld
in schoollokalen), waarin stucplafond (4- 1800) met windTOOS,

2805. — 143. Gevel (XVIII c) met rechte kroonlijst,
2806. — 144. Halsgevel (1721) met vleugelstukken, Deur-

omlijsting en bovenlicht (XVIII d), Inwendig: Gang met
marmeren lambrizeering en pilasters met stuckapiteelen,
wanden en plafond (+ 1740) ; in het plafond een medaillon,
waarin een vrouwefiguur en een globe. Trappenhuis (XVIII c),
waarin marmeren fontein met dolfijn; 'gesneden mahoniehouten trapbalusters, Zijkamer met marmeren schoorsteenmantel; spiegel met grauwtj e (XVIII d) damspiegel (XVIII b),
Binnenkamer met marmeren schoorsteenmantel, waarin wit
spiegellijstje, en schoorsteenboezem met stucwerk; stucplafond (XIX a) , Zaal met witmarmeren schoorsteen en boezem
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met grauwtje, de jaargetijden voorstellend, in gesneden lijst,
gemerkt: B. Beschey Pinxit 1783; damspiegel en -tafeltje
met marmeren bliad; geschilderde behangsels (+ 1760) : de
vischvangst, de landbouw, de herten- en de valkenjacht,
Tuinkamers met gesneden kasten (XVIII b),
2807. — 150. Gesneden voordeur (XVIII c),
2808. — 155 en 156. Pilastergevel (± 1650) met Ionische
pilasters, Hoekversiering (XVIII c) met druiventros,
2809. — 161. Gevel (XVIII b) met rechte kroonlijst,
2810. — 162, Gevel (XVIII b) met rechte kroonlijst,
Inwendig: Gang (-I-1780) met marmeren lambrizeering, istucwanden en -plafond,, waarin koppen met festoenen; mahoniehouten trapbalusters, hordes met gesneden ijzeren leuning
(XVIII c) . Zijkamer met schoorsteenboezem, waarop een
bekroning (XVIII b) van stuc; stucplafond; damspiegel met
gesneden kuif; vleugeldeuren, waarboven een gesneden lijst
(XVIII b) , Binnenkamer, waarin schoorsteenboezem met bekroning van stuc en stucplafond met reliefs; houten omlijsting voor deurstuk, Zaal met marmeren schoorsteenmantel,
waarin spiegel (XVIII d) ; lambrizeering met hoekkasten
(XVIII b) ; plafond met vakken, waaruit de schilderingen
zijn verwiiderd, Tweede zaal: marmeren schoorsteenmantel
met spiegel; lage lambrizeering; ovale deurstukken (grauwtjes op blauwen grond, ± 1800) , Damspiegel met tafel en
gesneden bekroning; stucplafond, Tuinkamer, waarin geschilderde houten schoorsteenmantel met vergulden spiegel
(XVIII d) ; lage lambrizeering; balkenzoldering; damspiegel.
2811. — 163, Gevel (XVIII b) met rechte kroonlijst.
2812. — 164. Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst,
2813. — 166, Gevel (XVIII b) met rechte kroonlijst,
2814. -- 167, Halsgevel (XVIII b) met gesneden deur,
Bovenlicht.
2815. — 168, Gevel (XIX a) met rechte kroonlijst,
2816. — 171, Koopmanshuis. Gevel met rechte kroonlijst,
waarop een bekroning met schip en globe, Deur en snij347
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raam (XVIII c), Inwendig: Gang met marmeren lambrizeering en stucwerk; trappenhuis met stucwerk, gesneden eiken
trapleuning, deuren, schoorsteenen (alles XVIII c). Zaaldeur
met gesneden kuif, Zaal met stucplafond, marmeren schoorsteen, damspiegel en ingebouwd buffet (alles 1754), Benedentrap met gesmede ijzeren leuning, waarin monogrammen:
V, a B (erg) , en A. M, Binnenkamer, waarin stucplafond,
marmeren schoorsteen met spiegel, vleugeldeuren met snijwerk, Zijkamer met stucplafond; marmeren schoorsteenmantel, damspiegel, Binnenplaats met kasten (XVIII c).
Tuinhuisje met zandsteenen gevel, waarvan de middenpartij wordt bekroond door een gebogen fronton met kuif.
Voor de deuren, in de hoekpartijen, twee gebeeldhouwde
schapen,
2817. — 172, Gevel (XVIII c) met rechte kroonlijst. Deur
(XIX a),
2818. — 173. Gevel (XIX a) met rechte kroonlijst,
2819. — 176. Pakhuizen der a I, Cie ,, zie d 10.
2820. — 182, Pilastergevel (XVII c, gewijzigd) in den
trant van Vingboons, Driehoekig fronton. Twee ovale vensters in cartouches,
2821. —183, Gebeeldhouwde borstwering (XVIII b) onder
een middenvenster: „De Safierberg“,
Pijlsteeg.
31, Winkelhuis met gevelsteen: 1689, Oude pui
en uithangbord (XVIII d) : „De gekroonde Wildeman",
2822. —

Raadhuisstraat,
12, Gevel (XVIII c) met rechte kroonlijst, waarin
zolderlichten en waarop een kuif.
2824-2825. — 16 en 18, Twee ingezwenkte halsgevels
(XVIII c) : tuitvormige top met krullen Rococo,
2823. —
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Raamgracht.
2826-2827. — 1 en 3. Twee halsgevels (± 1725) met gebeeldhouwde vleugelstukken en segmentvormige frontons
met schelp, Voor elken gevel een stoep met balusters,
2828. — 5-7, Breede gevel (± 1800) met rechte kroonlijst, op het midden waarvan een driehoekig fronton, Beneden
gewijzigd, Voor nr, 5 een stoep met balusters,
2829. — 6-8, Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst,
waarop een attiek met vier vensters, waarvan twee door de
kroonlijst heen getrokken. Drie deuren, waarvan twee gekoppeld, Dubbele stoep met balusters.
2830. -- 9, Pilastergevel (XVII c) in den trant van Vingboons, Ionische pilasters, Twee ovale lichten in cartouches,
Pui gewijzigd.
2831. — 12. Ingezwenkte halsgevel (XVIII A) met halfrend fronton en krullen, Pui met gekoppelde houten kozijnen
en gesneden deur,
16, Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst, waarin
2832,
vier gesneden consoles met rozetten en festoenen,
2833. — 17. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen en kuif. Pui (XIX a) met venster tusschen twee deuren
met gekoppelde kozijnen, Twee stoepen met balusters.
2834. — 18, Ingezwenkte halsgevel (XVIII a) met krullen en kuif,
2835, — 21, Puntgevel (± 1800) met gebroken top.
Pui met insteek en gekoppelde kozijnen.
2836. — 51, Halsgevel (-± 1725) met vleugelstukken.
Fronton en pui gewijzigd,
2837-2838. — 59-61, Twee smalle gevels (XVIII d) met
rechte kroonlijsten, waarin triglyphen. Twee dakvensters in
houten omlij sting, met hijschbalken,
2839. — 67, Halsgevel (± 1725, gepleisterd) , Vleugelstukken en kuif,
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Raamsteeg,
2840. — Zijgevel van Singel 319, Vier trapvensters in
omlijsting (XVIII a),
Raamstraat
2841, — 3, Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken, Twee
vierpasvensters.
2842-2843. -- 17 en 19, Twee ingezwenkte halsgevels
(XVIII b), waarvan nr, 17 nieuw opgetrokken, met toepassing van de oude afdekkingen,
2844, — 23. Ingezwenkte halsgevel (XVIII a),
Rap enburg,
2845-2847. — 3, 5 en 7, Drie ingezwenkte halsgevels
(XVIII c),
2848, — 13, Pakhuis *) (1614), Trapgevel van bak- en
bergsteen, Gevelsteen: schip en „Anno 1614", Ankers.
Inwendig: Voorhuis, waarin balkenzoldering met sleutelstukken, houten achterwand met bedsteden, betimmerd in
paneelwerk, Achterkamer met houten schouw, achterwand
met bedsteden als voor, en kast; boven deze bedsteden een
opkamertje met bedstede, waarin gegroefd paneelwerk, Spiltrap, Op de bovenverdieping een balkenzoldering met sleutelstukken (alles XVII a),
2849, — 29, Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst, puilijst, deurkozijn en deur,
2850. — 39, Smalle ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
2851, -- 63. Ingezwenkte halsgevel (1770), Steen, waarop
een voet: „D goude voet",
2852, — 65, Halsgevel (XVIII a),
2853. — 71, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c), bekroond
door vogel, Gevelsteen, een varken voorstellend,
2854, — 73, Halsgevel, In den top: 1750,
2855, — 81, Bovenlicht (XVIII a).
*) Eigendom der vereeniging „Hendrik de Keyser'',

350

RAPENBURGERPLEIN

Rapenburgerplein.
2856. — 4, Halsgevel (± 1725, vernieuwd) , Vleugelstuk

ken en halfrond fronton met schelp,
Rapenburgerstraat,
2857. — 9, Halsgevel (XVIII B) met in- en uitgezwenkte
zijkanten, afgedekt met collagen,
2858. — 34 en 36, Gevelsteen: 1792 en Hebreeuwsch
opschrift, Deuromlijsting (XIX a).
2859. — 37 en 39, Bovenlicht (XVIII d) • Gevelsteen,
voorstellend een eend, die den wereldbol draagt en: „T Endt
draagt de last",
2860, -- 41, Oude kozijnen (XVII d), Twee steenen linten: 1698, en „T is niet anders", Gekoppelde deuren met
kalf, waaronder drie gesneden consoles,
2861, — 45, Steen (XVII d) : man op tweesprong, tusschen boomen en huffs, „Twyfel",
2862. — 47, Steen, voorstellend een gezicht op Curacao:
„A° Teylant Curacao 1748".
2863. — 49-51. Gevel (XVIII b) met rechte kroonlijst.
2864, — 82, Gevelsteen: „D Seeven vette Jaaren van
Egipte A° 1688".
2865. — 101, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met festoenen op de zijkanten,
2866. — 120, Gevelsteen: „A° D, Hoepel 1736", Deur
omlijsting (XVIII d) , Bovenlicht,
2867. — 131 Poortje van het hofje „Bussenschut", Steen.
(XVII c), voorstellend een kanonnier met geschut: „Bussenschut", en, geschilderd, het jaartal 1597. Bovenlicht met omlijsting van festoenen,
2868. — 159, Pui en poort (XVIII A).
2869, — 177, (Sinds 1837 Ned. Israel. seminarium.) Gevel
(XVIII b ?) met rechte kroonlijst. Middenrisaliet, waarboven
een fronton met gesneden vulling.
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2870. — 183, Steen (± 1600), voorstellend Jacob's droom.
2871-2872. — 187 en 189. Twee halsgevels (XVIII a).
Realengracht,
2873-2880. — 4, 5, 13, 14-18. Acht pakhuizen (-1-- 1750)
met puntgevels, rondbogige vensters en luiken,

Rechtboomsloot, zie Boomsl o o t (R e c h t-).
Reestraat.
2881. — 5, Halsgevel (1741, op het fronton) , Zware
vleugelstukken, In het fronton een schelp. Hijschbalkgat in
omlijsting.
2882. — 7, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b), met krullen,
2883. — 8. Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) , In het fronton een liggende ree en: „Reerust".
2884, — 10. Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) , Aanzetkrullen. Top recht opgemetseld, met driehoekig fronton.
2885. -- 11. Gevel (1786) met rechte kroonlijst, waarin
twee consoles en: „17 de goude ploeg 86".
2886. — 12, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
2887. --- 19. Ingezwenkte halsgevel (1772) met kuif en
krullen. Steen, voorstellend een spitter: „Niets zonder

arbeidt 1772",
2888. — 24. Halsgevel (XVIII b) met versierd fronton
en vleugelstukken,
2889. — 26. Puntgevel (XVIII c) met afgeknotten top,
2890. — 28, Halsgevel (XVIII b) met gebeeldhouwde
vleugelstukken,

Reguliersbreestraat,

2891. — 4, Halsgevel (XVIII b) met gebeeldhouwde vleugelstukken en schelpversiering in het gebogen fronton,
2892. — 21. Halsgevel (XVIII c) met vleugelstukken en
kuif op het gebogen fronton. In de kuif een masker. Lamberkijnen onder de vleugelstukken,
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2893, — 30. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met kuif

op het gebogen fronton,
2894, — 35, Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken en
drielobbig fronton met vulling,
2895, -- 39, Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken en
drielobbig fronton, bekroond door een kuif met masker en
gevuld met een steenen cartouche: ketel, „D Melk Ketel".
2896-2897. — 44 en 46. Twee halsgevels (XVIII b), elk
met een gebogen fronton, waarin een paard, Vleugelstukken
met siervazen,
2898, — 49, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen en kuif, Twee vierpasvormig-ovale lichten in den top.
R

eguliers dwarsstra at,

2899. — 6, Fragment van een halsgevel (voorheen ge-

dagteekend 1662), Smalle zijvensters. Hals verwijderd.
2900, — 7, Smalle halsgevel (± 1725) met gebogen
fronton,
2901. — 11, Halsgevel (--F- 1725) met schelpversiering in
het fronton. Smalle zijvensters,
2902. — 15, Halsgevel (± 1725) met ischelpversiering jn
het gebogen fronton.
2903, — 23. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen en kuif,
2904. — 25, Gevelsteen: ster, „'t Is al out A? 1718".
2905. — 27. Puntgevel (XVIII b) met krullen.
2906, — 31, Trapgevel (XVII b), Gekoppeld topkozijn
van drie lichten,
2907. — 35. Ingezwenkte halsgevel (XVIII a) met rollaag en smalle zijvensters,
2908. — 39, Halsgevel (1738 in het fronton) met vleugelstukken, Houten winkelpui (-I- 1800).
2909. — 41, Ingezwenkte halsgevel (XVIII a) met driehoekig fronton als bekroning,
2910, — 43. Puntgevel (XVIII a) met krullen,
23
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2911, — 47, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met rollaag en gebogen fronton, Drielichtskozijn, Houten pui,
2912. — 49. Halsgevel (1752) met vleugelstukken, In
het fronton: 1752, gekroond hoefijzer en aanbeeld.
2913. — 51, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met segmentvormige afdekking, Houten pui met drielichtskazijn, Zijgevel overgebouwd op kraagstukken,
2914. — 61, Halsgevel (± 1700), gecement, Smalle zijvensters,
2915, — 70, Trapgevel (XVII b) met verminkten top,
li aakanker,
2916. — 72, Halsgevel (XVII c) met vleugelstukken, Festoenen onder de vensters,
2917. — 89, Pakhuis met halsgevel (XVIII b) , Uitgeschulpt driehoekig fronton met kroon, waaronder een bout,
een Kamer en spijkers,
2918. — 93, Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken en
kuif,
2919. — 95, Ingezwenkte halsgevel (XVIII a),
2920. — 117 en 119, Pilastergevel (1642) met rechte
kroonlijst. Beneden vier geblokte pilasters, tegen de verdieping vlakke pilasters met Ionische kapiteelen, Twee steenen: Anna 1642,
2921. — 127, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen en kuif,
2922, — 131 en 133, Gevel (XVII b) ander rechte kroonlijst, Pui met oude indeeling, maar vernieuwd,

Reguliersdwarsstraat (Korte),
2923. — 12 en 14, Twee ingezwenkte halsgevels (XVIIIb),
Nr, 14 heeft een igevelsteen: gebit, kroon en: „Anna 1735
D, Gekroonde Stang",
Reguliersgracht,
2924. — 3, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met festoenen op de zijkanten,
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2925-2926. — 11 en 13, Twee pakhuizen met puntgevels

(XVII A) , Rollagen en aanzetkrullen, Driehoekige frontons.
In de middentravee rondbogige luiken,
2927, — 14. Halsgevel (XVII d) met vleugelstukken en
vlak segmentvormig fronton,
2928, — 16, Deur in gesneden omlijsting (XVIII d),
2929, -- 17. Halsgevel (XVII d) met vleugelstukken en
(nieuw) driehoekig fronton, Stoep met drie balusters.
2930, — 19. Halsgevel (XVII d) met vleugelstukken en
segmentvormig fronton, waarin schelp,
2931. — 21, Halsgevel (XVII d) als vorig nr., maar met
(nieuw) driehoekig fronton, Stoep met gebeeldhouwde pilasters (XVIII c) en drie balusters.
2932. — 22, Smalle halsgevel (XVII d) , gepleisterd met
vleugelstukken, waarop festoenen. Vervallen stoep met
balusters.
2933, — 23. Halsgevel (XVII d) met smalle zijvensters.
Festoen om het hijschbalkgat,
2934, — 25, Stoep met bank en drie balusters (XVIII),
Inwendig: Gang met stucversiering, waarin de monogrammen
T J v C en J H, Wenteltrap met gesneden leaning (XVIII c).
Kamerbetimmering (XVIII c),
2935. — 32. Halsgevel (± 1700), met vleugelstukken en
segmentvormig fronton, waarin een cartouche, Twee ovale
lichten in omlijstingen,
2936. — 34, Ingezwenkte 'halsgevel (XVIII b) met tuitvcrmigen top, bekroond door een adelaar, Topvenster in gebeeldhouwde omlijsting, Twee ingangen met gesneden deurkalven en stoepen met drie balusters,
2937, — 36. Halsgevel (XVII d) met vleugelstukken en
later driehoekig fronton, Festoen om het hijschbalkgat,
Benedendeel (met bergsteenen banden) eveneens later,
2938. — 37, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met festoenen op de zijkanten en met segmentvormig fronton,
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2939. — 39, Ingezwenkte halsgevel (-I-- 1700) als vorig
nr., maar het fronton verdwenen, Winkelpui (XVIII) , Pothuisjes tegen den voor- en den zijgevel,
2940. — 40. Deur met omlijsting en bovenlicht (XVIII c),
Stoep met drie balusters.
2941, — 41. Ingezwenkte halsgevel (4-- 1700 ?) met rollaag en driehoekig fronton. Winkelpui (XVIII),
2942, — 42. Deur in omlijsting (XVIII d), Stoep met drie
balusters,
2943. — 51. Gevel met in het midden getoogde kroonlijst
(XVIII (1), Stoep met drie balusters.
2944. — 60. Halsgevel (--F- 1700) met vlakke vleugelstukken en segmentvormig fronton. Festoen om het hijschbalkgat. Stoep met drie balusters,
2945-2946. — 73 en 75. Twee halsgevels (XVIII b) met
vleugelstukken en gebogen fronton. Stoep met drie balusters.
2947, — 74, Halsgevel (XVIII a).
2948. — 76, Stoep met drie balusters. Gevelsteen: 1711,
2949. — 82. Pakhuis met puntgevel (XVII d).
2950, — 83, Smalle halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken, Segmentvormig fronton. Twee ovale lichten, Stoep.
2951-2952. — 91 en 93. Twee halsgevels (XVIII A) met
vleugelstukken ien gedichte ovale lichten, Frontons verdwenen,
2953-2955. — 98, 100 en 102, Drie ingezwenkte halsgevels (XVII d) met festoenen op de zijkanten en segmentvormige frontons, De huizen nrs, 98 en 102 hebben lage
stoepen, elk met twee balusters.
2956. — 108, hoek Noorderstraat, Verminkte ingezwenkte
halsgevel (± 1700) , Fronton verdwenen, Winkelpui met zijingang, waarvoor een trapje met bordes en twee balusters.
Tegen den zijgevel een pothuisje,
2957. — 124, hoekhuis. Tegen den zijgevel een pothuis j-e,
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Rembrandtsplein,
2958. — 3, hoek Halvemaansteeg, Ingezwenkte halsgevel

(XVIII c, hersteld), Halfronde afdekking met kuif, Krullen,
Hijschbalk,
2959-2961. — 8, 10 en 12, Zes dakvensters (XVIII d) met
ingezwenkte zijkanten en halfronde afdekking,
2962, — 18, Rechte houten kroonlijst (XVIII d) met consoles,
2963. — 20, Gevel (XVIII c) met rechte kroonlijst, waarin
triglyphen en consoles, en waarboven een gebeeldhouwde
zandsteenen bekroning met kuif, geflankeerd door siervazen,
In de bekroning een zeilschip, waaronder een hijschbalk,
Windwijzer met paard,
2964, — 22, Ingezwenkte halsgevel (XVII c, gerestaureerd) , Twee, in den top doorgevoerde, breede middenpilasters, waarop een hoofdgestel en een breed driehoekig fronton van zandsteen met hijschbalk, Tegen de ingezwenkte zijkanten festoenen, Aanzetkrullen, Twee ovale lichtopeningen
in cartouches,
2965, — 31, Gevelsteen (XVIII) : liggende leeuw,
2966, — 38, Ingezwenkte halsgevel (XVIII d) , Top halfrond afgedekt met rollaag; rollagen op de zijkanten, Zandsteenen krullen, Hijschbalk,
2967, — 42, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) , Segmentvormig fronton met tandlijst, Op de zijkanten festoenen.
Krullen. Om de vensters geprofileerde houten omlijstingen,
Te weerszijden van het topvenster twee ovale lichtopeningen
in cartouche, Hijschbalk,
2968, — 43. Ingezwenkte halsgevel (XVII d), Top recht
afgedekt met zandsteenen lijst, Rollaag op de kanten, Zandsteenen krullen, Houten onderpui,
Ridderdwarsstraat (Tweede).
2969. — 3. Kraagsteen (XVII),
2970. — 14. Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken.
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Ridderstraat.
2971, — 16, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) met segmentvormig fronton, Fen krul is verdwenen, Onderpui met
insteek en gekoppelde kozijnen,
2972, — 19, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) , Fronton
verdwenen, Puilijst, Gevelsteen: „De Leeuw",
2973. -- 54, Gevelsteen met krans van rozen: „De Rose
krans 1652".
2974, — 63. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c), Fronton

weg, Krullen,
2975, — 67. Bergsteenen krullen, Gevelsteen, voorstel-

lend een omgekeerden wereldbol, twee spijkers, en: 1634.
2976. — 69, Trapgevel (XVII A, gepleisterd),
2977. — 73. Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken.
2978. — 77, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken,
2979, — 86, Kraagsteen (XVII),
2980, — 87, Gebeeldhouwde vleugelstukken (XVIII a),
2981, — 90, Als gevelsteen een cartouche: 1617,
2982, — 91, Top (XVII d) van een ingezwenkten halsgevel,
2983, — 92. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
2984, -- 96, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c), In den
top: „Aan Goodes sege ist al gelegen",
2985, — 97. Ingezwenkte halsgevel (1784), In den top:
„D' stadt Hamburg", en een onleesbaar jaartal,
Roelensteeg (Jonge) , zie J o n g e Roelenstee g.
Rokin.
2986, — 17, In den zijgevel een stee p (1707), voorstel-

lend een pot, waaruit geld valt: „In de verkeerde pot", en:
1707,
2987, — 18. Puntgevel (XVII b) van bak- en bergsteen,
Ontlastingsbogen met terugliggende trommels. Sluitsteenen
met kopjes. Smalle vensterdammen,
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2987a, —24. Gevel (XVIII b) met in het midden getoogde kroonlijst en versiering om het hijschbalkgat,
2988. — 54. Pilastergevel (XVII c) met twee Ionische
pilasters, waarop hoofdgestel en segmentvormig fronton, Inen uitgezwenkte zijkanten,
2989. — 56. Halsgevel (XVIII c) met vleugelstukken.
2990. — 64. Gevel (XVIII b) met getoogde kroonlijst.
Gesneden consoles, Verhoogd middengedeelte, waarin een
Indiaan met boog, Hieronder een versiering van afhangende
draperian. Gesneden deur met omlijsting en bovenlicht,
2991, — 68, Halsgevel (XVIII a) , In het fronton een
schild,
2991 — 71, Halsgevel (XVII d) met vleugelstukken en
segmentvormig fronton met gebeeldhouwde vulling, waaronder een tandlijst, Op de vleugelstukken acanthusranken,
Halve stoep met bordes en balusters,
2993, — 73, Gevel (-F-1770) met rechte kroonlijst, waarin
triglyphen, Breede stoep met balusters.
2994. — 81. Halsgevel (XVII d) met vleugelstukken en
segmentvormig fronton met schelp, waaronder een tandlijst.
Twee ovale lichtopeningen in gebeeldhouwde omlijsting.
Stoep met balusters,
2995. — 87, Gevel (-1- 1810) met rechte kroonlijst. Op
de hoeken acroteriên. Stoep met vaasvormige balusters.
2996, — 91, Halsgevel (-I- 1660) van bergsteen, in den
trant van Vingboons. Driehoekig fronton met tandlijst, Vleugelstukken in den vorm van adelaars, In den top een ovale
opening met hijschbalk, Twee ovale lichtopeningen. Stoep
met balusters.
2997. — 95, Pilastergevel (XVII c, geverfd) met rechte
kroonlijst, Vier doorgaande Ionische pilasters, Stoep.
2998. — 97. Stoep met balusters (XVIII b).
2998a. — 98, Halsgevel (-I- 1725) met gebogen fronton,
waarin een houthakker,
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2999. — 105, Halsgevel (4-- 1725) met schelp, waarin
druiven, in den top,
3000. — 109, Halsgevel (± 1725) met vleugelstukken en
gebogen afdekking met kuif, Hijschbalk, Onderpui vernieuwd,
3001. — 113, Halsgevel (± 1725), geverfd, Siervazen op
de hoeken,
3002. — 116, Gevel (XVIII b) met rechte kroonlijst,
waarin vier consoles, twee met vrouwenkoppen,
3003. — 117, Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst, Vier
consoles, Stoep met gegroefde balusters.
3004. — 119, hock Langebrugsteeg, Halsgevel (± 1740),
met halfrond fronton en gebeeldhouwde vleugelstukken van
zandsteen, Onder den top een kroonlijst met drie consoles,
I)europening gedekt door een kroonlijst met twee consoles
(XVIII c), Zijgevel met houten gootlijst op drie consoles
(XVIII d),
3005. — 130, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met halfrond fronton, Gebroken zandsteenen krullen, Twee ovale
vensters onder den top. Steen: diamant, „De rouwe diamant",
3006. — 135. Poortie: „T Gasthuishof", zie 1 40, Behoort
nu bij de Nederlandsche Bank,
3007. — 141, Pakhuis, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c)
met gebogen afdekking, Aanzetkrullen, Hijschbalk.
3008. — 143, Halsgevel (-1-_ 1725) met vleugelstukken.
Segmentvormig fronton met schelp, Hijschbalk, Stoep met
balusters,
3009. — 145. Pilastergevel van bak- en bergsteen, in
1641-1643 door Phil. Vinghoons gebouwd voor Pieter Jz,
Sweelinck (met een tweede hiernaast, die in 1884 is afgebroken) , Tegen de benedenverdieping Dorische-, tegen de eerste
en tweede verdieping Ionische pilasters, in den top twee
Ionische pilasters, waartegen groote vleugelstukken (beeldhouwwerk door Claes Arisz) , Driehoekig fronton, In het midden van den top een venstertje omgeven door een wapensteen
en lamberkijnen. Tusschen de vensters van eerste en tweede
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verdieping zandsteenen festoenen en een steen: 1643, Stoep
met balusters,
3010. — 149. Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst,
waarin vijf triglyphen en twee consoles,
3011. — 151. Dergelijke gevel (XVIII d).
3012. -- 154, Halsgevel (-I- 1725) , Vleugelstukken, Siervazen, Gesneden werk om het hijschbalkgat,
3013. — 156, Dergelijke halsgevel (4- 1725),
Romeinsarmsteeg,
3014. -- 3, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met kroonlijst en, op de kanten, rollagen, Puilijst, Vensters met afdekkingen. Kleine zijvensters,
3015. — 5. Halsgevel (XVII c) met vleugelstukken en
met segmentvormig fronton, op twee Ionische pilasters.
3016. — 6, Gevel (XVIII c) met getoogde kroonlijst,
waarin gebeeldhouwd een stadsmuur met vijf torens, Twee
consoles,
3017. — 7, Pakhuis, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken. Fronton met gebeeldhouwde vulling,
3018. — 9, Halsgevel (XVIII a) , Houten onderpui, Twee
ovate lichtopeningen.
Roomolenstraat,
3019. — Tusschen nr, 1 en hoekhuis Singel, Wiôr een
in ouden trant nieuw gebouwden gevel een ijzeren stoephek
(XVIII a),
3020. — 6, Ingezwenkte haslgevel (1730) met lamberkijns onder de aanzetkrullen, Siervazen. In het fronton: 1730,
3021. — 9, Halsgevel (± 1725) met vleugelstukken en
fronton, Gebeeldhouwde versiering onder het middenvenster
der eerste verdieping, Twee ingangen in omlijsting.
3022. — 11, Halsgevel (XVIII c) met vleugelstukken en
kuif, Smalle zijvensters, Houten winkelpui (XIX a),
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Rosmarijnstee g.
3023. — 4, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met kuif,
3024. — 10, Ingezwenkte halsgevel (± 1700) , Rollaag
op de kanten, Acht ankertjes,
Rozenbo .omstee g.
3025. -- 8. Halsgevel (± 1700) met gebogen fronton
en krullen.
3026, — 12. Gevelsteen (XVIII) : doop in den Jordaan,
Rozendwarsstraat (Eerste),
3027-3028. — 8 en 10, Twee Ingezwenkte halsgevels
(XVIII c) met kuif,
3029, — 13, Halsgevel (XVIII b) , Onder een middenvenster een Steen: lichtkroon, „De Kerkkroon",
3030, — 15. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
Rozendwarsstraat (Tweede).
3031-3032. — 14 en 16, Twee halsgevels (XVIII b) met
vieugelstukken,
Rozengracht,
3033, — 15, Halsgevel (1743), Fronton met kuif en vul-

ling, Vleugelstukken met siervazen op de hoeken. Onder de
vleugelstukken lamberkijnen, waarop: 1743,
3034, -- 33. [ngezwenkte halsgevel (XVIII c) met rollaag op de kanten, Zandsteenen krullen,
3035-3036. — 36 en 44. Twee halsgevels (± 1725) met
bergsteenen vleugelstukken,
3037, — 48, Pilastergevel (1636) in den trant van Vingboons, Top gewijzigd, Smalle zijvensters. Vier Dorische pilasters, Dric gevelsteenen: kerk, en: anno 1636,
3038. — 50, Halsgevel (± 1700) met bergsteenen vleugelstukken, Twee ovale lichten in geprofileerde omlijsting,
3039. -- 53, Halsgevel (XVIII b) met versierd fronton
en kuif,
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3040. — 55, Halsgevel (1663) , Vleugelstukken met festoenen op de zijkanten, Twee ovale lichtopeningen, Steen
met cartouche: 1663,
3041. — 60, Ingezwenkte halsgevel (XVII-c/d) met gebogen fronton, Festoenen op de zijkanten, siervazen op de
hoeden,
3042. — 80, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen en kuif, Steen: de verspieders van Kanaan, „Het land
van belofte",
3043. — 81, Trapgevel (XVII b) van bak- en bergsteen,
Onderpui gewijzigd. Ontlastingsbogen, Twee hoeksteenen in
de eerste verdieping, Gevelsteen: „3 spaerpotten",
3044. — 110. Pakhuisgevel met steen: 1671,
3045. — 141. Halsgevel met vleugelstukken, en: „D Hoop
1728",
3046. — 150, Ingezwenkte halsgevel met krullen, waaronder: 1744,
3047-3048. — 154 en 156, Twee ingezwenkte halsgevels
(1700) met festoenen op de zijkanten, In het fronton een
schelp, Vier ronde lichten met geprofileerde omlijsting, Twee
steenen linten: 1700, Twee haakankers,
3049. — 187 - 189, Breede gevel (XVII B) met geprofileerde, rechte kroonlijst, waarboven een driehoekig fronton,
Rond dakvenster, Dubbele stoep met balusters, Drie gekoppelde deuren,
3050. — 204, Steen (+ 1650) met drie hoeden: „In de
Swarte Kasstoor",
3051. — 205, Haaksche halsgevel (XVIII b) , In den top
een steen met otter: „D'otter",
3052. — 209. In een modernen gevel een steen: 1644,

Rozenstraat,
3053. — 2. Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) met siervaas op den top,
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3054. — 12, Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken en
kuif, In den top een mand met rozen,
3055. — 41, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c).
3056. — 50. Halsgevel (XVIII b), In het fronton een
schelpvormige vulling. Lamberkijnen onder de krullen,
3057, — 52, Trapgevel (+ 1650) van bak- en bergsteen,
met halfrond fronton, banden, sluit- en hoeksteenen, Onder
de eerste verdieping, in de borstwering, twee hoekconsoles
in ,een steen. Ontlastingsbogen, Houten pui met geprofileerden puibalk, Drie ankers,
3058. — 53, Ingang (XVIII c) van een stal, met houten
kroonlijst op Ionische pilasters, Gesneden bovenlicht,
3059. — 54, Gevel (--h- 1650) als huis nr, 52, maar met
top gewijzigd tot ingezwenkten halsgevel (XVIII A), zonder
bergsteenen banden, met rollaag op de zijkanten, Rechte
strekken boven de vensters, Houten pui met gesneden puilijst,
3060. — 55, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c).
3061. — 57. Halsgevel (XVIII b) met vlakke, smalle
vleugelstukken. Fronton met kuif,
3062, — 59, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c).
3063. — 106, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met zware
krullen. Houten stoep met banden,
3064. — 108, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
3065. — 110, Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken.
3066. — 119, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c).
3067. — 123, Halsgevel (XVIII b), Top recht afgedekt.
3068. — 131. Trapgevel (-I- 1650) met toppilaster op
kraagsteen met engelenkopje, Twee ankertjes,
3069. — 146, Gevel (XVII A), gewijzigd tot ingezwenkten halsgevel (XVIII), In een vensterdam een leeuwenkop
(XVII A) , Hooge houten pui met g reprofileerden puibalk,
3070. — 147-149. Gesneden puibalk (XVII B), Houten
pui,

364

RUNSTRAAT
3071. — 148, Ingezwenkte halsgevel (XVIII a), In de
dammen der , eerste verdieping twee hoekblokken van zandsteen. Houten pui, Gevelsteen: „Damiate",
3072. — 154, Gevelsteen (XVII b) , voorstellend een man
in kleedij van ± 1630, Vernieuwd opschrift: „De jonge
graaf",
3073. — 175, Dubbeligezwenkte gevel (XVIII c) met
recht afgedekten top, Rollaag op de zijkanten,
3074. — 177, Ingezwenkte halsgevel (4- 1750).
3075. — 194, Ingezwenkte halsgevel' (XVIII A) , Rollaag
op ,de zijkanten, Lage, breede vensters.
3076. — 201, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c), Later
ingebradhte ankers (1879).
3077-3078. — 250 en 252, Twee dergelijke gevels
(XVIII c),

Runstraat,
3079. — 2. Halsgevel (XVIII a) met hoogen hats, In het
fronton eene cartouche,
3080. — 4. Omlijsting (XVIII c) van een verdwenen
gevelsteen, waaronder: „Fredericus de III",
3081-3082. — 8 en 10, Twee halsgevels (± 1750) met vleugelstukken , en met schelpvormige vulling in het fronton,
3083. — 14, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) , In den
top een vliegend paard (Pegasus) , Aanzetkrullen,
3084. — 20. Gevelsteen (XVIII A) : „De Stadt Zutphen".
•
3085. — 22, Halsgevel (1722 in den top), met vleugelstukken,
3086. — 24. Ingezwenkte halsgevel (XVIII b).
3087. — 26. Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) met krullen, Rollaag op de kanten,
3088. — 30, Halsgevel (1732 in den top) , Gebeeldhouwde vlettgelstukken,
3089. — 31, Halsgevel (XVIII b) met vleu,gelstukken,
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3090. — 33. Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken, In
den top een schelp,

Ruslanid.
9, Trapgevel *) met gewijzigde ,pui, Gevelsteen:
wolf, en: 1659.
3092. — 10, Ingezwenkte halsgevel (XVIII d) met idriehoekig fronton en aanzetknillen,
3093-3094. — 11 ien 13, Twee ingezwenkte halsgevels
(-I- 1725), Top recht afgedekt met een korte kroonlijst,
waarop een siervaas; hieronder een om den.
hijschbalk, Ook ionder de krullen lamberkijnen,
3095. — 19, Gevel (XVIII id) met rechte kroonlijst, waarin triglyphen, Hooge houten winkelpui met gesneden deur
(+ 1800) en bovenlicht,
3096-3097. — 20 en 22, Twee ingezwenkte halsgevels
(XVIII a),
3098. — 21, Gevel (XVIII id) met rechte kroonlijst.
Hooge houten winkelpui met pilasters en gesneiden
kruidenierswaren (voorheen: „De Palm(boom"),
3091. —

Schans (Oude), zie Oudeschan s,
Schapensteeg,
3098a. — 3, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c), halfrond
afgedekt. Oude pui,
3098b. — 7, Pakhuis met ingezwenkten halsgevel (1774).
Onder de krullen lamberkijnen met het jaartal,

Schippiersgracht,
3099-3100. — 14 en 15. Twee ingezwenkte halsgevels
(XVII (1) met krullen en rollagen,

*) Eigendom der vereeniging „Hendrik de Keyser",
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Schipperstraat,
3101. — 7, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krul
len en kuif, Hooge houten pui, Twee gesneden deurkalven.„
Gevelsteen (XVIII c) : de Fortuin,
3102. — 18, Gevelsteen (XVI d) . de Fortuin,
Sellout ensteeg,
3103. — 9, Gevelsteen (XVII A) : visscher,
Singel,
2, Pakhuis met trapgevel (XVII A), Halfronde
ontlastingsbogen, Gevelsteen: kruiwagen,
3105. — 4, Halsgevel (XVII d) met vleugelstukken.
Fronton verdwenen, Smalle zijvensters,
3106. — 80 In de kroonlijst (XVIII , d) : „God is mijn_
burg",
3107. — 19-21, Pakhuisfragment: ingezwenkte hats
(XVIII c) met kuif en krullen op een overigens gemoderniseerden igevel, Onder de krullen: „Vita hominum 'similis
naviganti".
3108. — 22, Gevel met rechte kroonlijst (oorspronkelijk
halsgevel van 1712?) Steenen lint: „Vredenberg",
3109. — 24, Gevel (XVIII c) met rechte kroonlijst,_
waarop een kuif, waarin een schip met „Vriesland",
3110-3111. — 23 en 25, Twee gevels (XVIII b) met getoogde kroonlijsten waarin zolderlichten en waarop balustrades en schelpvormige kuiven, Hooge stoepen met balusters.
3112-3113. — 26 en 28, Twee halsgevels (XVIII a) metwapensc'hild in het fronton; nr, 28 ook met gebeeldhouwde
omlijsting van het hijschbalkgat, Stoepen met balusters.
3114. — 30, Kroonlijst (XVIII A) met zolderlichten en
attiek, waarin een monogram, Inwendig: Kamer met stucplafond (XVIII A),
3115. — 32, Gevel (XVIII a) , nu met rechte kroonlijst
en versierde hardsteenen voetstuk, Inwendig: Gang met
3104. —
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stucplafond; stucreliefs boven de deuren: Mercurius, kinderen met schoof, vruchten, vuur,
3116. — 36, Gevel (XVIII c) met rechte kroonlijst en
kuif, Hieronder: ;,Zeevrugt", Deurbekroning: scrip, Inwendig:
Gang met stucplafond en beeldnis; trap met gesneden mahoniehouten leuning, Zaal met betimmering, stucplafond, gesneden deuren, marmeren schoorsteen, Bovenkamer met
stucplafond (allies XVIII c),
Tuinhuisje met zandsteenen bekroning en, inwendig, een
koepelkamer met stucversieringen (XVIII c),
3117. — 40, Getoogde en verihoogde kroonlijst met snijwerk (XVIII b),
3118. — 45, Gevel met getoogde kroonlijst, waaronder:
1725 en waarboven, als topstuk, een keizerskroon,
3119. — 56, Gevel (XVIII b) met getoogde kroonlijst,
-waarin zoliderlichten en waarop ,een bekroning met borstbeeld van een Romeinsch keizer en twee hoekvazen,
3120. — 58. Gevel met rechte kroonlijst (XVIII d), Omlijsting van de voordeur, Stoep met balusters. Inwendig:
Gang met 'stucversiering (XVIII id), Zaal met schoorsteen,
3121. — 60, Gevel (XVIII b) met getoogde en gekuifde
kroonlijst, waarin zoklerlichten . en waarop ieen bekroning
met twee kindertjes, Deuromlijsting (XVIII b), Inwendig;
Gang met stucversiering, nis met beeld in relief; Koophandel, gesneden deuren met dito bekroningen, trapleuning,
voor de vensters van het trapportaal gesmeed ijzeren hekwerk, Zaal met stuicversiering en alliantiewapen boven de
deur, stucplafond, lage betimmering met idamspiegel, Zijkamer met gesChilderd plafond, betimmering en damspiegel;
-witje haven de vleuigeldeuren, Binnenkamer met schoorsteenmantel (overgebracht uit de zaal) met schilderstuk:
-Justitia
± 1750),
3122. — 64, Trapgevel (XVII b) onder invloed van
de Keyser, met bergsteenen banden en blokken, Schelpversiering en een masker op een idoekfestoen boven de ven368
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sters, Gevelsteen; „anno Inwendig: Gang met stucversiering, deuren en trap (XVIII +d), Op de binnenplaats een
kast (XVII id).
1725) , Twee siervazen op de
3122a. — 65, Halsgevel
hoeken,
3123-3124. — 66 en 68, Twee Bevels (XVIII c) met getoogd , en gekuifide kroonlijst, waarin zolderlichten, Inwendig van huffs nr, 66: Gang met stucversieringen en nis voor
een kldk; trapleuning, Zaal met stucplafond en marmeren
schoorsteenmantel (alles uit iden tija van den bouw),
Tuinhuis (+ 1750) van baksteen met nissen en redhte
kroonlijst, Omlijstingen Lodewijk XV,
3125. — 67. Halsgevel (1724) met vleugelstukken, fronton en hoekvazen, waaronder het jaartal,
3126. — 73. Halsgevel (XVIII a, igrootendeels vernieuwd) met vleugelstukken en gebogen afdekking, waaronder een wapen,
3127. — 74, Halsgevel (± 1700) met vleugelstukken en
gebogen afidekking, Twee versierde ovale lichten, Omlijsting
van het hijschbalkgat, Gevelsteen; postwagen, „De Haagsche
postwagen",
3128. — 75. Halsgevel (1723) met vleugelstukken, fronton en twee versierde ovale lichten, Drie gevelsteenen: gekroonde hand met laij1 boven een blok en ,een vat, en: anno
1723,
3129. — 77. Halsgevel (1744) met vleugelstukken (hieronder het jaartal) en fronton, waarin ,een kanonnier bij
geschut, „tDuyts canon",
3130. — 82, Ingezwenkte halsgevel (XVII id) met festoenen op , de zijkanten , en neerhangend to weerszijiden van het
topvenster, Twee versierde ovate lichten, Steenen lint,
3131. — 83 en 85. Hoekhuis met pilastergevel (1652, top
gewijzigd) in ,den trant van Vingboons, van bak- en bergsteen, Zes Ionisdhe pilasters, festoen- en idoekversiering,
twee steepen; anno 1652 (vroeger: „Het oude Veerhuis").
24
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Aan de Lijnbaansteeg vier pilasters, nude puff (XVII) met
bovenlichten en een steep; zwaan,
3132. — 87, Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken,
fronton en twee siervazen, Op de g,ebogen afdekking een
borstbeekl: Mercurius,
3133. — 90, Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken,
fronton en (gebeeldhouwcie ionilijsting van het hij schbalkgat,
3131a. — 93, Verhoogde lu-oonlijst met kuif (XVIII c).
3134. — 96, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) : tuitvormige bekroning met kuif en krullen,
3135. — 97, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met festoenen op de zijkanten, twee ovale lichten en twee hoekvazen,
3136. — 98. (Voorheen „Huffs Meerbloem", gebouwd in
1700) , Inwendig: Gang met mariner en met stucplafond
(XVIII c) : , de vier jaargetijclen, nis voor een klok, trap met
gesneden leuning (XVIII a) , Binnenkamer met, door balken
in idrie vakken verdeeld, , stucplafond (XVIII c) , In een dergelijke zaal rechts hiernaast, is die eiken zoklering, bewaard
gebleven achter het plafond, In de linkerzaal geschaderde
behan,gsels (XVIII A) ; rivier- en berglandschappen, ,deuren
(XVIII a) met kuiven (XVIII c) , Op de verdieping een ,gesneden trapleuning (XVIII B) , twee marmeren schoorsteenmantels (XVIII c),
3137-3138. — 104 en 106, Twee ingezwenkte halsgevels
(XVIII b) : tuitvormige bekroning met topvaas,
3138a: — 114, Ingezwenkte halsgevel (+1750) met krullen en kuif,
3139. — 115, Gevel (XVIII b) met verhoogde krbonlijst,
waarin zolderlicht, Deuromlijsting,
3140. — 116, Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken,
bekroond door igroteske menschekoppen, In den top een masker, Inwenclig: Gang met stucplafond (XVIII c) en vier
stucpaneelen: Vail van Icarus, Stilzwijgendheid, enz, (naar
het bieelidhouwwerk in het Kon, Paleis); trapleuning (±
1700), In de voorkamer een stucplafond en een vleugeldeur,
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waarboven een witje, In de binnenIkamer een stucplafond en
een marmeren schoorsteenmantel (XVIII a) , In de opkamer
een blauw-marmeren schoorsteenmantel met stucrelief en
vergulden spiegel (XVIII c) , In de zaal een stucplafond
naar een schilderij van Rubens, gesneden betimmering, vijf
wandschilderingen (gem, A, Eliliger, 1756), witmarmeren
schoorsteen met witj e en verguliden spiegel,
3141. — 118, (Huffs „De Zion", voorheen brouwerij).
Gevel (XVIII B) met verhoo,gde rechte kroonlijst, waarin
een vergulide zon, Zie ook e 15 b (blz, 66),
3141a. — 119, Gevel met verhoogde kroonlijst (XVIII c)
met kuif en twee hoekvazen, Gesneden omlijsting van het
zolderlicht, Ruiten van mangaanglas,
3142. — 120, Inwendig (XVIII la) Gang met stucversiering: medallions, en Igesnedien deuren, marmeren fontein
met koperen kroon; gesneden trapleuning. Zaal met lage
lambrizeering, gesneden houten schoorsteenmantel met geschilderd schoorsteenstuk, balkenzoldering met vakken,
waarin een schildering en: „Hooftdesignen en Passien gemaeckt door J, Van Nek 1664",
3143. — 124, Halsg,evel (XVIII a) met vleugelstukken,
In het fronton ,een verg,ulide pijnappel,
3144. — 126-130, Inwendig: Gang met stucversieringen
en twee nissen (voor een klok en voor ,een windwijzer);
trappenhuis met stucversiering, smeedijzeren trapleuningen.
Boven de zaaldeur een istucrelief: kinderen met ton (allies
XVIII c) , Zaal met betimmering, marmeren schoorsteen en
twee deurstukken (gem, J. Bruyn 1769) , Voorkamer en binnenkamer met plafond en betimmering (XVIII d) , Tuinkamer met betimmering,muurkast met marmeren bekken en
stucvaas (XVIII d),
Tuinhuisje (XVIII A) met fronton,.waarin ,een vrouwekop,
en met med:aillon, gedragen 'door engeltj es; zinnebeeklen
van den handel,
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3144a. — 132, Zandsteenen ,gevel (± 1750) met rechte
kroonlijst, waarin zolderlichten, Ingang met omlijsting en
bekroning,
3145. — 134, Met bergsteen bekleede Bevel (XVIII b)
met getoogde kroonlijst, waarin zolderlichten ,en waarop een
zware bekroning,
3146. — 135, Halsg,evel (XVIII b) met vleugelstukken,
fronton, twee siervazen en gebeeldhouwde ,omlijsting van
het hijschbalkgat,
3147. — 140-142, Huis, voorheen „De Dolfijn", ± 1605
door H. de Keyser ,gebouwd voor Johan de Bruyn, heer van
Nieuwkoop, Overblijfselen van een pilastergevel van bak- en
bergsteen, vijf vensters breed, oorspronkelijk met ,dubbelen
top, (doch een top, van huis nr, 140, is vervangen door een
verhooging met rechte kroonlijst, ,en ook roverigens heeft dit
huis weinig meer over .dan ,drie maskers uit het onderste
fries, Huis nr, 142 verloor eveneens de pilasters en met
beeld:houwwerk versierde hoofdgestellen tegen de beide
onderste verdiepingen, Het behield drie maskers uit het
onderste fries, verder de iderde verdieping met gekoppelde
pilasters, verbonden, boven elk der drie vensters, door twee
gekoppelde ron.dboogj es; en den top, bestaande uit twee
groote trappen, bekroond door een driehoekig fronton tusschen Jbergsteenen krullen, Dergelijke vleugelstukken tegen
de trappen en, aan tegen . de derde verdieping,
Het topvenster in een rondboognis, geflankeerd door twee
lagere nissen, Boven den sluitsteen van de rondboognis een steen met Latijnsch opschrift, betreffende de stichting,
3148. — 145, Ingezwenkte halsgevel (XVIII d), Twee
siervazen, Bekronend festoen,
3149. — 155, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met kuif,
Deur met snijwerk Rococo,
3150. — 157. Halsgevel (1717, gepleisterd) , In het fronton: 1717,
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3151. — 162, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krul-

len en twee ronde lichten, Deurkalf (41800) en gesneden
bovenlicht,
3151a. — 178, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met
krullen en kuif,
3152. — 182, Fragment (XVIII b) van :een halsgevel
met schelp in het fronton,
3153. — 186, Met bergsteen bekleede gevel (XVIII b)
met tgetoogcle kroonlijst, waarop ,een borstbeeld van Mercurius, In ,de kroonlijst een zolderlicht, Boven het middenvenster (der benedenverdieping :een bekroning met siervaasje,
3154. — 188, Halsgevel (XVIII b) , Steen in ,omlijsting:
molen, „De roo ,olymolen",
3155. — 192, Halsgevel, In den top: 1739,
3156. — 233, Ingezwenkte halsgevel' (XVIII c) met krullen en \kuif,
3157. — 237, Loge halsgevel (XVIII b) met zandsteenen
vleugelstukken, krullen en fronton,
3158. — 241, hoek Paleisstraat, Halsgevel (XVIII a) met
zandisteenen vleug:elstukken,
3159. — 253,, Gevel (XVIII (b) met &to:00e kroonlijst,
Consoles en versiering ,om het ,dakvenster,
3160. — 250-256, Inwendig: In de bovenverdieping van
het huis der Ned, Indische H,andelsbank is in 1926 een gang
gemaakt, waarin :de geiboetseerd:e stucversieringen (XVIII a),
afkomstig uit het huis Singel nr, 256, zijn aangebracht, In de
zijwanden vier medaillons met verpersoonlijkingen van de
vier wereklideelen, boven twee idieuren allegorien van overvloed en matigheid; in cle zoldering een paneel met Mercurius in omlijsting, met Wadi- en schelpversiering, to weerszij den hiervan voorstellingen van Democritus ien Heraclites
in omlijsting met ornament, Een ieveneens uit dit huis afkomstig geschilderd plafond is in 1926 overgebracht naar Keizersgracht nr, 618,
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3161. — 258, Zandsteenen halsgevel (± 1660, navoliging
van Vingboons) met vleugelstukken, waarin hooms van over\rioted, De top is van iden gevel gescheiden tdoor een kroonlijst en bekroond ' door een valk, In den top zolderdeuren en
een versierd venster, In ide borstweringen festoenen, waarvan twee met wapenschilden, Siervazen,
3162. — 259, Halsgevel (XVIIIb) met zandsteenen vleugelstukken, krullen en kuif,
3163. — 260. Halsgevel (XVII d) met vleugelstukken
met druivenranken en segmentvormig fronton met schelp,
3164. — 262, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken,
krullen en ,gebogen fronton.
3165. — 263, Halsgevel (XVIII a) met 'zandsteenen vleugelstukken en krultlen, Gebogen fronton met twee blanke
wapenschiltden,
3166. — 265, Fragment (+ 1650, gepleisterd) met bergsteenen banden en met halfronde togen, waarin met een
kopje versierde sluitsteentjes, Kroonlijst (XVIII d) met &jay-Oen,
3167. — 266, Halsgevel (XVII d) met vleugelstukken
met druivenranken en segmentvormig fronton met schelp,
Twee ronde lichten,
3168. — 268, In de kroonlijst (XVIII d) een palmboom.
3169. — 269, Halsgevel (XVII c), navolging van Vingboons, met drie Ionische pilasters en vleugelstukken met
zandsteenen krullen en hotekbollen, Fronton verdwenen,
3170. — 270, Gesneden houten kroonlijst (XVIII d),
waarin een palmboom,
3171. — 272, In tde kroonlijst (XVIII d) teen palmboom.
3172. — 276, Rechte kroonlijst, met vier gesneden beeldi es ,alis consoles,
3173. — 285, Ingezwenkte 'halsgevel (XVIII c) met krullen en fronton,
3174. — 288. Bergsteenen ,gevel (XVIII c) met vexhoogde kroonlijst, Versierd topvenster, kuif en hoekvazen,
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3175. — 292, Gevel (XVIII b) met rechte kroonlijst met
consoles, waarvan twee met koppen, Attiek met balustrade,
kuif en 'hoekvaizen, Versierd hardsteenen voetstuk en deuromlijsting, Stoep met balusters,
3176. — 298, Gevel (XVIILd) met rechte kroonlijst,
waarin festoenen,
3177. — 300, Pakhuis (± 1780) , Deuromlijsting en
bovenlicht met smeedwerk: „Silesien'',
3178. — 305, Halsgevel (XVII d) met vleugelstukken,
waarop festoenen en twee blanke wapenschilden, Driehoekig houten fronton,
3179. — 306, Halsgevel,
1725) met vleugelstukken,
Gebogen fronton, waarin. „De Catoenbaal",
3180. — 312, Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken
en sgebogen fronton, waarin versiering,
3181. — 316, Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken,
Gebogen fronton, waarin een schelp,
3182. — 318, Gevel (XVIII c) met rechte kroonlijst,
waarop een bekroning,
3183. — 320, Gevel (XVIII a) met getoogde kroonlijst,
waarin consoles,
3184. — 322. Gevel (XVIII a) met getoogde ',kroonlijst,
waarop een siervaas,
3185. — 324, Pilastergevel (XVII c), oorspronkelijk in
den trant van Vingboons (?, top verdwenen), Segmentvormige
en driehoekige frontons over ide zijvensters, Twee ,gevelsteenem zwaan, en kasteel.
3186. — 326, Halsgevel (± 1680) met vleugelstukken,
Mercurius en Neptunus voorstellend, Hijschbalkgat in omlijsting, Gelbogen of dekkin^g,
3187. — 328. Gevel (XVIII c) met ,getoogde kroonlijst,
waarin zolderlichten tusschen de consoles, Stoep met balusters.
3188. — 344, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) met krullen en kuif,
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3189. — 348, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krul-

len en kuif,
3190. — 354, Ingezwenkte halsgevel (1674) , Krullen,
Twee festoenen ten een steenen lint: 1674, Fronton verdwenen,
3191. — 356, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b), Krullen,
Boven het ,middenvenster een gebogen afdekking, waaronder
een haringbuis,
3192. — 358, Verminkte Bevel (XVII b, gepleisterd),
Top thans recht afgedekt, Fries met twee koppen en steep;
haringbuis, „In de vergulde haringbuys",
3193. — 364, Halsgevel (1702) met vleugelstukken,
Hijschbalkgat in omlij sting, Onder ide gebogen afclekking een
gekroond schild: 1702,
3194. — 366, Kroonlijst (XVIII d) met zolderlichten tusschen ide consoles,
3195. — 367, Gevelsteen (XVII A) Adam en Eva,
3196. — 370, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met festoenen op . de zijkanten ‘der vleugelstukken, Gevelsteen:
struisvogel, „D vcgel struis",
3197-3198. — 377 en 379, Twee halsgevels (1730) met
gebogen ,afdekkingen, Onder ide vleugelstukken het jaartal,
Hoekvazen,
3199. — 384, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken,
Fronton met sdhelp,
3200. — 388, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken
en igebogen aldekking, Hijschbalk,
3201. — 390, Gevel (XVIII c) met getoogde kroonlijst,
waarop twee liggende figuren: Apollo en Minerva, Versierde deuromlijsting, waarboven een door ,engeltjes gehouden
medaillon: de „Bouwkonst",
3202. — 393, Hals:gevel (XVIII b) met vleugelstukken,
Gebogen afdelddng met kuif,
3203. — 399, Gevel (XIX a) met rechte kroonlijst, waarin triglyphen en metopen,
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3204. — 400. Halsgevel (± 1725) met vleugelstukken en
gebogen aftclekki ng,
3205. — 406, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krul-

len ,en kuif,
3206. — 410. Pilastergevel (1647) in iden trant van Vingboons, Ionisdhe pilasters in tden top, Driehoekig fronton.
Vleugelstukken, Twee ovate lidhtopeningen, Zijgevel overgebouwd op con soles.
3207. — 412, Pilastergevel (± 1650) in den trant van
Vingboons, Top met DOrische pilasters, ariehoekig fronton,
vleugelstukken, hoekballen ten tweelichtskozijn, Zijgevel
overgebouwd op consoles,
3208. — 414, Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken,
Gebogen afdekking met kuif,
3209. — 419, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken,
Gebogen fronton met schelp,
3210. — 432, Halsgevel (+ 1700) met vleugelstukken en
gebagen afdekking, Twee ovate vensters in omlijstingen.
Hijschbalk,
3211. — 434, Ingezwenkte 'halsgevel (XVII d) met fes-

toenen op ide zijkanten en met krullen, Segmentvormig fron:ton met sdhelp, Gevelsteen (XVIII a) : „In den Thabor",
3212. — 436, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met fes,
toenen op (de zijkanten, Fronton verdwenen,
3213. — 438. Smalle ingezwenkte halsgevel (XVIII a)
met vleugelstukken en gebogen afdekking,,
3214. — 440, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) met gebogen afclekking, waarop een siervaas, Hijschbalkgat in omI ij sting,
3215. — 443, Gedeeltelijk houten pui (XVII b) met gekoppeld raam- en .deurkozijn ten geprofileerde :puilijst. Geprofileerd houten fronton op een dakvenster, Twee ,gevelsteenen (XVII b) met blanke wapensdhildjes,
3216. --L- 450, Trapgevel (1642) met bertgsteenen batnden.
Ontlastingsbogen met bergsteenen sluit- en aanzetsteenen,
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doorgaand in ide vensterdammen, Gesneden puilijst, Gevelstem: 1642,
3217. — 454, (Kosterij ,der Doopsgezinde gemeente),
Halsgevel (± 1725),
3218. — 456, Trapgevel (XVII b) ; .enkel overgebleven
van een gekoppelden, Onder de tweede verdieping een fries
met leeuwenkopjes en, op den hoek, een halve cartouche:
16 .. , Vijf ankers,
3219. — 460, (G ebouw „O d e o n") Halsgevel van
drie vensterbreedten, in 1662, door Ph, Vingboons gebouwd
voor Gilles Marcelis, ter plaatse van de brouwerij „het
Witte Lam", Groote ingezwenkte vleugelstukken van bergsteen, Op 1de zijkanten festoenen, evenals onder de vensters,
Gebeekthouwde (omlijsting van hijschbalkgat, Onder het topvenster: 1662. Twee ovale lichten in omlijstingen, Vensteromlijstingen (± 1800), Inwendig (ten deelen XVII c) Voorhuis (vloer verlaagd bij de verwijdering van het stoepbordes)
met houten Ionische pilasters, omlijisting (XVII c) vogels en
druiven om , een wandpaneel, en twee..deuromlijstingen (eene
om een looze deur), waarboven medaillons aan festoenen;
vier groote doe'ken met schilderingen in grauw, Voorkamer
met balkenzoldering, in welker vakken vijf allegorische schilderingen (XVII B) ; boven twee deuromlijstingen (XVII c)
witj es: kinderen met aardglobe, ,enz, ; marmeren ,schoorsteen.
Uitgebouwd trappenhuis leidend naar een ovaal-ingebouwde
concertzaal (± 1830, door M. G. Tetar van Elven) met galerij
op zuilen en met deuren, betimmering en wandversiering in
laten Empire-stijl,
3220. — 462, Fragment van een zand'steenen gevel
(XVII c). Rechte kroonlijst, waarop bekroning (XVIII a)
met wapenschild, Hoekvazen,
3221. — 464, Fragment van ,een zandsteenen gevel als
nr, 462, Deuromlijsting,
3222. 466, Halsgevel (XVIII a) met vieugelsiukken. Gebogen fronton met schelp,
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3223. — 480, Gevel (XVIII ,d) met (verminkte) gesneden rechte kroonlijst,
3224. — 484, Halsgevel (XVII d) met vleugelstukken,
waarop festoenen en met driehoekig fronton, Inwendig; In
de gang een marmeren fonteintj e (XVIII c) , Trapleuning
met gesneden balusters 'en kopeinden tier treden, Binnenplaats met geschilderde houten wand, Zaaltje met stucplafond; rgrijsmarmeren schoorsteenmantel (XVIII c) met boezem van stuc,
3225. — 486, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken
en ,driehoeki,g fronton,
3226. — 496, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b),
3227. — 500, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken,
Gebogen fronton, Hijschbalkgat in omlijsting,, Hierond'er een
lint; „DOude Schelvis",
3228. — 516-518, Breede ,geknotte Bevel (XVII B) voor
twee pakhuizen, Twee aanzetkrullen, twee sieibollen, Rondboogvensters ,en -luiken, Twee paar driehoekige lichten,
Bovenin de Hollandsche leeuw en: „DEendragt", Twee
hij schbalken.
3229. — 520, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) met ,krullen, Halfrond fronton met schelp,
3230. — 538, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen en kuif, Bovenlicht (XVIII d),
3231. — 548, Bergsteenen pilastergevel van vijf vensterbreedten, in 1639 door Ph, Vingboons gebouwd voor Joan
Huydecoper, later meermalen gewijzigd, Dorische, Ionische
en Korinthiscihe pilasters met ;hoofdgestellen tegen de opeenvolgende verdiepingen, Steenen balustrade met sierbollen, Geiblokt voetstuk met twee ingangen en hordes met
balusters (XVIII A) , Inwendig (thans gewijzigd) : een voorhuis, waaromheen de verdere vertrekken gegroepeerd
liggen, In de zaal een stucplafond (XVIII d),
Een nit ,dit huis afkomstige schoorsteen (XVII b), met ge379
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schilderd schoorsteenstuk (XVIII), Odysseus ,en Nausicaii
voorstellend, is sinds 1895 in het Rijksmuseum,
Sint Annadwarsstraat, Sint Antoniesbreestraat, enz, Zie
Annadwarsstraat (St.),Antoniesbreestraat
(S t.), ienz,
Slijkstraat.
3232. — 8. Ingezwenkte halsgevel (-I- 1660) met festoenen op de zijkanten. Fronton verdwenen, Twee ronde lichtopeningen in zandsteenen omlijsting, Hijschballk,
3233. — 12, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c), Half ronde
afdekking met kuif. Hijschbalk,
3234. — 16, Dorspronkelijk trap-, nu puntgevel *) (1623)
met bergsteenen banden en boogbilokken, T loppilaster op
leeuwenkop, In het fries boven de onderpui ,drie vernieuwde
steenen, waarvan twee: „Anno 1623", en een: 'duff, „In de
Duyf", Houten pui; deur met kalf op geprofileerde consoles.
3235. — 22, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) , Halfrond
fronton, Aanzetkrullen, Boven de hooge pui ieen steen:
raaf, „De Swarte Raf",
3236. — 24, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) met halfrand fronton, Rollaag op ide kanten, Krullen. Hijsdhibalk,
3237. — 30. Fragment (XVII A) van leen trapgevel, In
de hovenste verdieping ontlastingsbogen,
3238. — 32. Verminkte ingezwenkte halsgevel (1701),
Vierkante bekroning op .den top, Van de krullen is een verclwenen.. Twee ronde lichtopeningen naast het middenvenster in den top. Steen: paard, „Anno 1701. TSwart Paard",
Hijschibalk,
Smaksteet
3239. — 1, Puntgevel (± 1800), Verdieping ,overgebouwd op twee consoles, Gekoppeld tweelic'htskozijn, Twee
zandsteenen banden onder en naast , dit venster.
*) Eigendom der vereeniging „Hendrik de Keyser",
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3240. — 3, Ingezwenkte halsgevel (± 1800) met segmentvormig fronton en krullen.
3241. — 7, Ingezwenkte halsgevel (---1800, vernieuwd),
3242. — 11, In een vernieuwden Bevel met houten
onderpui (XIX a) een gevelsteen, voorstellend de Fortuin op
wereldbol, en: 17-62.

Sophiaplein (Muntplein),
3243. — 5. Halsgevel (± 1740), Halfrond fronton met
schelp, Vleugelstukken, Hijschbalk,
3244. — 9. Gevel (± 1730) met getoogde kroonlijst,
waarop gebeeldhouwde attiek met in het midden een gekroond schild en op de hoeken siervazen, Vier consoles,
Spiegelgracht,
3245. — 6. Ingezwenkte halsgevel (XVIII a) , Festoenen
op de zijkanten, Drielobbig fronton met kuif, Kleine krullen,
Pui,
3246. — 9. Ingezwenkte halsgevel (1764) met kuif,
Steen: „Si Deus pro nobis quis contra nos, 1764",
3247. — 10. Gevel (XVIII A) met getoogde kroonlijst,
Gesneden ,deurkalf,
3248. — 11, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
3249. — 28. Halsgevel (XVIII A), Steen: leeuw,
3250. — 34, Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken.
Fronton met schelp,
3251. — 36. Ingezwenkte halsgevel (XVIII a) met zandsteenen zijkanten,

Spiegelstraat (Nieuwe),
3252. — 7, Ingezwenkte halsgevel (XVII,d) , Festoenen
op de zijkanten, Kleine krullen, Segmentvormi'g fronton,
3253. — 38, Halsgevel (XVII d) , Gebeeldhouwde vleugelstukken,
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40, Halsgevel (XVII id),
42, Halsgevel (XVII id), Oude pui met stoep,
Gevelsteen: „TGeloof",
3256. — 55, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met , driehoekig fronton, Kleine krullen, Rollaag op de zijkanten,
3257. — 60, Ingezwenkte halsgevel (XVII .d'), Festoenen
langs ide zijkanten, Kleine krullen.
3258. — 64, Halsgevel (XVII d) met vleugelstukken.
Segmentvormig fronton, Gevelsteen: kasteel,
3259. — 66, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met festoenen op de zijkanten en segmentvormig fronton,
3260. — 68, Dergelijke gevel (1686) , Lint met: 1686.
3254. —
3255. —

Spiegelstraat (Oude),
4, Ingezwenkte halsgevel (XVIII a),
3262. — 6, Halsgevel (XVIII a) met vlakke vleugelstukken,
3263. — 7, Ingezwenkte halsgevel (XVII ,d), Festoenen
op ide zijkanten, In den top twee .driehoekige vensters,
3264. — 9-11, Halsgevel (XVII id) met festoenen langs
de vleugelstukken,
3261. —

Spinhuisstee g,
3265. — 3, Ingezwenkte halsgevel (± 1750) , Top met
gdbogen aidekking en kuif, Aanzetkrullen, Breede vensters,
Halve stoep met balusters, Hijschbalk,
3266. — 4, (Pastorie der kerk, zie e 20) , Gevel
(XVIII d) met rechte houten kroonlijst, waarin triglyphen.
Dubbele stoep met balusters,
3267. — 12, Ingezwenkte !halsgevel (XVIII c) , Halfrond
fronton met kuif, Krullen, Hijschbalk,
3268. — 14. Halsgevei (1728) met vleugelstukken en
drielobbig:e afdekking, waarop een 'kuif, In den top een
hijschbalk, waaronder een steenen lint: 1728,
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3269. — 1. Pakhuis (XVII B) met puntgevel,
3270. — 3, Ingezwenkte lhalsgevel (XVII B) met ,drie-

hoeikig fronton op het midden,
3271. — 11, Trapgevel (± 1700) van bak- en bergsteen,
met (gebogen fronton op den top.
3272, — 14, Gevelsteen: 1662,
3273. — 20, Ingezwenkte halsgevel (XVII I)) met ,gebogen fronton en krullen,
3274. — 30, Ingezwenkte halsgevel (--E- 1700),
Spuistraat.
3275. — id, Zijgevel overgebouwd op consoles (XVIIA),
3276. — 3, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen
en kuif.
3277. — 13, Pilastergevel (1653) in iden trant van Vingboons, met Ionische pilasters, Oude kozijnen, Gevelsteen:
1653,
3278. — 16, Pakhuis (1659) met verminkten Bevel (top
gewijzigd), Under twee vensters festoenen, Hijschbalkgat in
omlijsting, Twee 'steenen linten: ,anno 1659,
3279. — 28, Halsgevel (± 1700) , Vleugelstukken, Omlijsting van hijschbalkgat, Twee iovale lichten, Gevelsteen:
„De Suyckermoolen'',
3280-3281. — 36 , en 38, Toppen van twee halsgevels
1725) , Bergsteenen vleugelstukken en igebogen afdekkingen,
3282. — 42, Fragment (XVII a) van een trapgevel van
bak- en bergsteen, Sluitsteenen met rengelenkopjes, Cartouche in fries, en to weersziiden hiervan twee steenen: „ ......
Poolseu.
3283. — 43, Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken,
3284. — 50, Fragment (XVII A) van ,een trapgevel met
een idrielichtskozijn,
3285. — 53. Trapgevel (1633, top verminkt) met berg383
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steenen banden , en blolkken, In het fries drie steenen: „Anna
1633", en een gevleugeld kalf, „Int vlygende kalf",
3286. — 61, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met kuif,
3287. — 76, Breede geknotte Bevel (1720) van een dubbel pakhuis, Rondboogyensters, ten . deele gewijzigd, In den
top een cartouche met boom en to weerszijden hiervan twee
steenen linten: 1720,
3288. — 78, Pakhuisgevel (1728 in ,den top) met rondboogvensters,
3289. — 85, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b),
3290. — Naast 88, Trapgevel (1640) met pilasters, bergsteenen banden fen blokken, Ronde ,ontlastings'bogen, Steen:
1640,
3291. — 90, Gevel (XVII c) , Overgangsvorm tusschen
pilaster- en halsgevel met schouderstukjes als aanloop naar
den hals, Op de vleugelstukken festoenen, Twee ovale lichten in ,omlijstingen, Gevelsteen: vrouwefiguur,
3292. — 94, Gevelsteen: koe, en: 1695,
3293. — 111, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
3294. — 118, Tot halsgevel gewijzigde trapgevel (1634)
met bergsteenen 'banden . en blokken, Korfbogige ontlastingsbo,gen,
3295. — 122, Halsgevel (XVIII A,) met acht sierankers,
3296. — 127, Halsgevel (XVIII a) met zware vleugelstukken, Top verwiiderd,
3297. — 179, Puntgevel (± 1650) met banden, kleine
krullen en , siervaas op den top,
3298. — 181, Ingezwenkte .halsgevel (XVII c), Festoenen op de zijkanten, Driehoe lkig fronton, Ronde lichtopening,
3299. — 189, Ingezwenkte halsgevel (XVIII A), Rolla,ag
op ,de zijkanten, In de plaats van krullen, rozetten op de
hoeken,
3300. — 208, Halsgevel (XVIII b, gepleisterd), Driehoekig fronton, Bollen op de hoeken, Hijschbalkgat in omlijsting,
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3301. — 210, Pilastergevel (XVII c) in den trant van
Vinglboons, Dorische pilasters, Driehoekig fronton.
3302. — 220, Halsgevel (XVIII b) , In het fronton een
blank wapenschild,
3303. — 223, Ing,ezwenkte halsgevel (XVIII A) met
driehoekig fronton.
3304. — 230, Ingezwenkte halsgevel (4-1750) , Top gewijzigd, In de eerste verdieping, halfronde ontlastingsbogen.
3305. — 232. Gewijzigde trapgevel (+ 1650) , Eerste
verdieping met halfronde ontlastingsbogen met hoek- en
sluitsteenen, tweede verdieping met boog tusschen twee aangespitste boogie's. Twee ankertj es,
3306. — 249. Gevelsteen: werelidbol en 1639,
3307. — 257. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c).
3308. — 263. Gevel (1723) met rechte, in het midden
verhoggde ikroonlijst, waarop een borstbeeld en op de hoeken
siervazen, In de bekroning een stem: vat en: 1723, Twee
consoles,
3309-3311. — 267 en 269, Drie halsgevels (XVIII b)
met tgebeekthouwde vleugelstukken,
3312. — 271. Steenen lint: A° 1687,
3313. — 276, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) met festoenen op %de kanten, Krullen,
3314. — 284, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken,
3315-3316. — 286 en 288. Twee halsgevels (XVIII d)
met smalle vleugelstukken,
3317. — 289, Gevelsteen (± 1750) : „'t Schaap",
3318. — 294, 'Trapgevel (XVII B) , Ontlastingsbogen,
Geprofileerde ,pui.balk,
3319. — 295, Gevelsteen (XVIII A) : „De Loosman",
3320. — 299, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
3321. — 300. Halsgevel (XVIII b) met krullen en vleu-

gelstukken,
3322. — 302. Halsgevel (XVIII b). Bovenin: kasteel.

Smalle zijvensters,
25
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3323. — 303, Halsgevel (1693). Festoenen langs de
smalle vleugelstukken, Fronton met schelp, Twee steenen
linten: „Arno 1693",
3324. — 334. Halsgevel (XVIII a) met smalle vieugelstukken, Fronton met gebeeldhouwde vuliling,
Staalstraat,
3325. — 1, Gevel (XVIII c) met rechte houten kroonlijst, waarin consoles (vernieuwd?). Smalle ,deur met houten
bekroning, Stoep met balusters,
3326. — 3, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) , Halfrond
fronton met kuif, Aanzetkrullen, Hijschbalk,
3327. — 5, Halsgevel (± 1725) met vleugelstukken, Segmentvormig fronton, Hijschbalk,
3328. — 7. Halsgevel (-1- 1725), Fronton met vulling.
Boven enkele vensters gebeeldhouwde sluitsteenen, Hijschbalk,
3328a. — 8, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) . Bekroning
verdwenen,
3329. — 9, hoek Groenburgwal, Ingezwenkte halsgevel
(XVIII c) met halfrond fronton en krullen, Zijgevel overgebouwd op zes consoles; twee vensters met kodbogen
(XVII b) , Stoep met balusters,
3330. — 12, Houten pui (XVIII (1),
3330a. — 16, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met kuif.
3331. — 28, Ingezwenkte halsgevel (XVII d). Vruchten
op de zijkanten.,
Stoofsteeg,
3332. — 135, hock O.Z. Voorburgwal, In den zijgevel
drie kleine vensters (XVIII a) in gesneden omlijstingen
(XVIII a),
3333. — 2. Houten pui (XIX a) met uitgebogen uitstalkast,
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STROOMARKT

3334. — 8, Drie gevelsteenen (XVIII b) : bakker voor
een oven, geknoopte doek, en boom,
Stroomarkt.
3335. — 5, Halsgevel (1687) met vleugelstukken, Gebogen fronton met schelp, In den top , een festoen, Twee ovate
1687.
lichten in ,omlijstingen, Steenen
9,
Getoogde
,puiliist
(XVIII
A) met snijwerk:
3336. —
wapen van Veneti a , „TWapen v, Venetia'',
3337. — 15, Fragment van een ingezwenkten halsgevel
met twee icartouches: 1670,
3338. — 17, Ingezwenkte halisgevel (XVIII c) , Deuromlijsting, waarin een visch,
3339. — 27. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) , Gavelsteen (XVII?) : „In de staid Aurig",
3340. — 29. Halsgevel, In het fronton, op een
1722.

Taksteeg,
3341. — 7, Ingezwenkte halsgevel (± 1725) met versiering in het fronton en krullen,
3342. --. 9, Halsgevel (± 1725) met fronton en krullen,
3343. — 12, Trapgevel (XVII b, top verminkt) , Twee
ovale lichten.

Teertuinen (Nieuwe),
3344. — 24, Pakhuis, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c)
met krullen en kuif, Deur met bekroning, waarin een vos,
„De roo vos'',
Thorbeckeplein,
3345. — 3, Houten onderpui, (± 1820) met rondboog en
Ionische pilasters,
3346. — 10, Houten kroonlifst (± 1780) met tandlijst
en triglyphen,
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TICHELSTRAAT

3347. — 11, In een verknoeiden gecementen puntgevel
zeven ,sierankers (XVI) , Op den top ,een vaas,
3348. — 13, Ingezwenkte halsgevel (XVIII A) met recht
afgedekten top, zandsteenen afcle'kkingen op de zijkanten en
krullen, Hijschbalk,
3349. — 15, Drie steenen: „Anno", Geloof, „1666" boven
de vensters der eerste verdieping, De bekroning van den
middelsten steen ,ontbreekt,
3350. — 28, Gevel (± 1750) zonder top. Stoep met twee
balusters. Pothuis,

Tichelstraat,
3351, — 29, Hoekhuis, Trapgevel (XVII, opgevoegd).
Kopje onder den toppilaster. Twee lelieankers,
3352, — 33. Halsgevel (1737) met vleugelstukken, In het
fronton: wapen van Batavia, 1737,
3353. — 35. Halsgevel (1728) met vleugelstukken, In het
fronton: 1728.
3354. -- 53. Gevelsteen: waschmand.

Torenstee g.
3355. — 8. Halsgevel (XVIII a). In het fronton een
alliantiewapen, In den zijgevel (Singelzijde) drie omlijstingen van kleine vensters,
3356. — naast nr, 8, Trapgevel (XVII b, verminkt) met
bergsteenen banden en blokken, Ontlastingsbogen,
Tuindwarsstraat (Eerste),
3357. — 19, Steen (XVII) bakker staande voor een oven.
Tuindwarsstraat (Tweede),
3358. — 11, Halsgevel (XVIII a) met bergsteenen vleugelstukken,
3359. — 12, Halsgevel (XVII d) met vleugelstukken. Twee
ovale lichten met bergsteenen omlijsting,
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Tuinstraat.
3360. — 14, Trapgevel (+ 1650) van bak- en bergsteen
met leeuwenkop onder toppilaster,
3361. — 18. Halsgevel (1725) met bergsteenen vleugelstukken en fronton, waaronder steen: smid en aanbeeld, 1725.
3362. — 20, Fragment (XVII b) van trapgevel van baken bergsteen met leeuwenkop onder toppilaster,
3363. — 46. Steen (XVII) : man rollen stapetend, „In de
aswercker'',
3364. — 58. Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken en
fronton,
3365-3366. — 69 en 71, Twee halsgevels (XVIII a) met
bergsteenen vleugelstukken,
3367. — 88, Steen (XVIII c) in omlijsting: man, die op
een ketel slaat, „D. jonge kooperslageru,
3368. — 107, Smalle halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken, Houten benedenpui met voorhuis,
3369. — 123-125, Halsgevel met bergsteenen vleugelstukken, Onder het fronton: 1727.
3370-3371. — 159 en 161. Twee halsgevels (± 1725) met
vleugelstukken, Nr, 161 heeft onder het fronton een kuiper(?).
3372. — 194. Steen: 1747, wereldbol, „D waereld vol
neyd".
3373. — 212, Trapgevel (± 1650) van bak- en bergsteen.,
Houten pui met insteek,
3374. — 218, Dergelijke gevel (XVII b). Bergsteenen hoekblokken,
3375. — 220, Dergelijke gevel (± 1650). Bergsteenen hockblokken,
3376 — 236, Ingezwenkte halsgevel (XVII c, gewijzigd),

Omlijsting van hijschbalk en twee bergsteenen festoenen.
Uilenburgerstraat (Nieuwe),
3377. — 3. Steen (XVII) : klimmende leeuw, omringd
door vier losse pooten, „D witte leeu",
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UTRECHTSCHE DWARSSTRAAT
3378-3385. — 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, Acht pakhuizen
met puntgevels (-± 1650), uitloopend in een rechthoekig
stukje metselwerk, bekroond door een gebogen fronton.
Rondbogen over de ophaalkozijnen. De nrs, 13, 15, 17 en 19
hebben in ,de opmetselingen reliefs; stadsgezichten met opschriften, o, s, „De stad Kolen", „De stad Coblentz", „De
stad Mentz", „De stad Frankfort", Hijschbalken,
3386. — 84, hoek Houtkoopersburgwal, In het openbare
badhuis zijn vier gevelsteenen (XVII) geplaatst, afkomstig
uit huizen, die to dezer plaatse of elders in de stad afgebroken zijn; een; „figuur van 'de Fortuin, een: man in kerker,
„In de Turckse slaef" (afkomstig uit Batavierstraat 2), een:
koffiebaal, „D, Koffibaal", en een; struisvogel met hoefijzer
in den snavel, „1742 D: vogel Struis".
3387. Een vijfde steen (XVII) is hiernaast ingemetseld,
in de poort der karrenbewaarplaats van de stadsreiniging;
toren van Diemen, wapens van Diemen en Amsterdam, „D
Diemer tooren",

Utrechtsche dwarsstraat.
3388. — 4. Ingezwenkte halsgevel (XVIII a), halfrond
afgedekt. Hijschbalk, In het fronton een steen: posthoorn.
3389. -- 10. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) : tuitvormige
top met zandsteenen afdekking, kuif en krullen,
3390. — 25. Halsgevel (XVII d, vernieuwd) met segmentvormige afdekking, waaronder een blank wapenschild, Gebeeldhouwde vleugelstukken,
3391. — 29. Halsgevel (XVII d) met segmentvormige afdekking, waaronder wapen van Amsterdam, Twee ovale
lichten. Gebeeldhouwde vleugelstukken,
3392, — 59. Puntgevel (1727, oorspronkelijk halsgevel?).
Op den top een vierkante bekroning met gebogen afdekking.
Zandsteenen afdekkingen en aanzetkrullen, In den top een
gekoppeld tweelichtskozijn en een hijschbalk, Smalle zij390
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vensters. Tusschen de vensters der eerste en tweede verdieping een gevelsteen: paard, „A° Het Swarte Paart 1727",
3393. — 61, Breede ingezwen'kte halsgevel (XVIII), segmentvormig gedekt, Gekoppeld drielichtskozijn, Stoep met
steektrap, Geprofileerde puilijst, Hijschbalk,
3394-3396. — 58, 60 en 62. Drie ingezwenkte halsgevels
(XVIII) met festoenen op de zijkanten en segmentvormige
frontons, Nr, 60 heeft smalle zijvensters,
3397. — 64, Gevelsteen: Lucas met stier, „Lucas" en:
anno 1666.
3398-3399. — 81 en 83. Twee verminkte ingezwenkte halsgevels (XVIII a) met smalle zijvensters, Rollagen op de
kanten, Hooge puien met onderstuk,
3400. — 84. Halsgevel (± 1700) met vleugelstukken,
Segmentvormig fronton met gebeeldhouwde vulling, Twee
ovale lichten in cartouche en bezet met glas-in-lood,
3401. — 89. Ingezwenkte halsgevel (XVIII a) , Segmentvormig zandsteenen fronton met baksteenen vulling, Zandsteenen afdekkingen en krullen, Hijschbalk, Smalle zijvensters.
3402. — 106. Verminkte ingezwenkte halsgevel (XVIII a),
Top thans recht afgedekt met houten lijst, Rollaag op de
kanten, Zandsteenen krullen, Hijschbalk, Hooge houten pui
(XIX A),
3403. — 108. Rechte houten kroonlijst (XVIII c), Deuromlijsting (XVIII c).
3403a. — 109, Ingezwenkte halsgevel (XVIII a) met rollagen op de kanten, Segmentvormig fronton en krullen,
3404. — 117. Verminkte ingezwenkte halsgevel (XVIII a).
Rollagen op de kanten en als afdekking van den top, Zandsteenen krullen, In iden top een sieranker, Hooge pui,
3405. — 119, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c), Gebog,en
afdekking in tuitvorm met kuif, Krullen.
3406. — 135. Halsgevel (XVII d), top scheefgezakt, Seg391
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mentvormig fronton met tandlijst, Gebeeldhouwde vleugelstukken. Hijschbalk,
Utrechtsche st.raat.
3407. — 32. Top van een halsgevel (-1- 1700) met segmentvormig fronton met tandlijst, Vleugelstukken met vruchten en bloemen.
3408-3409. — 66 en 68, Twee ingezwenkte halsgevels
(XVII c) . Segmentvormige frontons met tandlijst, Zware festoenen op de kanten, Krullen. Huis nr, 68 heeft in den top,
to weerszij den van het zoliderluik, driehoekige lichtopeningen, 'bezet met gl,as-in-lood,
3410. — 75. Kroonlijst (± 1800) met twee ovale lichten,
tandlijst en twee gegroefde consoles,
3411. — 86. Breede ingezwenkte halsgevel (XVII d).
Halfrond gemetselde afdekking en zijkanten met rollagen
afgedekt, Krullen met acanthusornament. Gekoppeld drielichtskozijn in den top,
3412-3413. — 94 en 96, Twee trapgevels (-I-1625, nr, 94
geverfd) met geschonden toppen, 'NI-, 96 heeft een toppilaster
op console met engelenkopje, In dezen pilaster een hijschbalk, Vier klaverbladankers,
3414. — 97, Halsgevel (XVII d) , Segmentvormig fronton
met tandlijst, Gebeeldhouwde vleugelstukken. Insteek vernieuwd in den ouden trant,
3415. — 111, Ingezwenkte halsgevel (XVII d). Segmentvormig fronton met festoenen op de zijkanten, Krullen, Twee
ovale lichten in omlijstingen.
3416-3417. — 116 en 118, Twee halsgevels (XVII d) met
segmentvormige frontons (bij nr, 118 ontbreekt het fronton).
Gebeeldhouwde vleugelstukken, Haakankers. Nr. 118 heeft
smalle zijvensters onder den top,
3418. — 120, Rechte houten kroonlijst (XVIII d) met
consoles, triglyphen en tandlijst; in het fries een ton, Hijschbalk, Hooge houten winkelpui (ten deele XVIII d),
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VALCKENIERSTRAAT
3418 a en b. — 128 en 130, Twee gevels met uit- en ingezwenkten top, Rollagen,
3419. — 141. Trapgevel (1667) met topleeuw met cartouche: 1667, Toppilaster op kraagsteen, Drie ankers (XVII c)
in klaverbladvorm, Steen: Idle,

Valckenierstraat.
3420. — 1, Halsgevel (-4- 1725) met vleugelstukken.
Fronton verdwenen, Hijschbalk,
3421. — 91. Pakhuis (±1800, gebezigd als hospitaal ten
tij de van Napoleon), bestaande uit een vleugel met afgeknotten Bevel en hiernaast een gedeelte met rechte kroonlijst en
drie dakvensters,

Valkenburgerstraat
3422. — 20. Halsgevel (± 1725) met vleugelstukken,
3423-3425. — 40, 44 en 46, Drie fragmenten (XVIII a)
met gelijke , toppen, Gevelhalzen met vleugelstukken en gebogen rollaag op den top,
3426, — 59, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c).
3427. — 81, Ingezwenkte halsgevel met zandsteenen
krullen (XVIII) en rollagen.
3428. — 91. Gevelsteen (XVII d?) , vos onder een boom
en raaf,
3429. — 97, Gevelsteen: jolleman, waarboven een vogel
en: 1730.
3430. — 132. Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met rollagen, Bergsteenen krullen, Pui (XIX a),
3431. — 186. Gevelsteen (XIX ?) : haan,
3432. — 195. Boven een poortje onder de voormalige
kleine synagoge sluitsteen (XVII) , leeuw met schild, „De
Roo' Leeuw", waarboven een bijltje,
3433. — 196. Steen: biji, en „Anno 1707",
3434. — 198. Steen: 1779.
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Ververstraat.
3435, — 18, Ingezwenkte halsgevel (XVIII a) met gebogen afdekking, Krullen, Hijschbalk, Benedenvensters dichtgemetseld,
3436, — 20, Dergelijke gevel (XVIII a),
3437, — 32, Ingezwenkte halsgevel (XVIII a) , Fronton
verdwenen, Tweelichtskozijn, waaronder ,een gevelsteen; ,
pauw, „De Gekroonde Paw",

Vierwindendwarsstraat,
3438. — 1, Houten pui (XVIII d) met deuromlijsting, in
welker bekroning een haring is gesneden,
3439. — 7, Houten pui (XVIII d) met driehoekig fronton,
waarin een haring.

Vinkenstraat,
3440. — 1, Gevelsteen (XVIII b) : David met harp, „De

koning David".
3441. — 9, Vleugelstukken en fronton, waaronder: 1739,
3442. — 17, Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken en

fronton,
3443, — 55, hoek Binnen Oranjestraat, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
3444. -- 69. Trapgevel (XVII b) met twee ontlastingsbogen, waarin bergsteenen sluit- en aanzetsteenen, Gevelsteen: anker,
3445. — 73, Trapgevel (XVII b) , Gevelsteen: wapen van
Friesland.
3446. — 77, Dergelijke gevel (XVII b) , Gevelsteen: troffel, „In de blauwe troffer,
3447, — 96, Gevel (XVIII c) met getoogde kroonlijst.
3448-3449. — 97 en 99, Twee trapgevels (XVII a) met
gebogen fronton als bekroning, Boven de vensters rechte
strekken, Haakanker,
3450. — 119. Gevelsteen: pelikaan en 1768,

394

VIOLETTENSTRAAT
3451. — 138, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen en kuif,
3452. — 153, Gevelsteen: Fortuna op aardbol, „1739
Gods seegen behouwen heeft mijn doen bouwen,"
3453. — 163, Vleugelstukken en bekroning (XVIII b),
3454. — 173, Trapgevel (XVII A) met gesneden puilijst,
Twee lelieankers,
3455. — 182, Halsgevel (± 1725) met vleugelstukken en
bekroning.

Violettenstraat,
3456. --- 7, Steen (XVII A) : gekroonde visch (snoek?),
Visschersstraat (Binnen).
3457. — 20. Steen: 1684,
Vliegendestee g.
3458. — 5, Ingezwenkte .halsgevel (XVIII c) , Fraaie houten pui met lijst, waarin gesneden middenstuk (Rococo) als
bekroning van de ideurtravee,
Voetboogstraat,
3459. — 5. Trapgevel (XVII B) met hooge houten pui.
Top verminkt,
3460. — 8, Halsgevel (1651) onder invloed van Vingboons, met cloorgaande Ionische middenpilasters, bloemversiering op de vleugelstukken en segmentvormig fronton,
Steen: 1651, Twee versierde ovale lichten, Houten pui.
3461. — 9, Twee steenen: 1652, Drielichtskozijn, Houten
pui,
3462. — 14, Halsgevel (1650) onder invloed van Vingboons, met doorgaande Ionische middenpilasters. Fronton
verdwenen, Vleugelstukken en festoen onder middenvenster.
3463. — 16. Puntgevel (1651) , Verdieping met halfronde
ontlastingsbogen, In het fries drie versierde steenen, twee
met het jaartal.

395

VOORBURGWAL N,Z,

3464. -- 21. Halsgevel (XVII d) met zware gebeeldhouwde vleugelstukken, Breede hals, thans afgedekt door een
rechte kroonlijst,
3465. — 22, Halsgevel (1651) ,onder invloed van Vingboons, met vleugelstukken, Steen: 1651, Doorgaande middenpilasters. Acht ankertjes. Houten pui,
3466, — 24. Gepleisterd fragment (1651) met pilasters
van overeenkomstigen halsgevel onder invloed van Vingboons, thans met ingezwenkten hals, Steen: 1651,
3467, — 31. Steen: schip, „Arnhems Veerman 1736".

Voorburgwal (Nieuwezijds),
3468. — 3. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met tuitvormigen top. Raamomlijsting in den zijgevel (hoek Brouwerssteeg) met twee scheepsblokken versierd,
3469. — 5, Halsgevel (XVII c, gewijzigd) met doorgaande
pilasters, boven de pui door een kroonlijst onderbroken, Top
gewijzigd en geflankeerd door bergsteenen vleugelstukken
(-± 1750) tegen de doorgaande middenpartij, Driehoekig
fronton.
3470, — 10. Deuromlijsting (XVIII d).
3471 - 3472. — 12 en 14, Twee halsgevels (XVIII b) met
vleugelstukken en scheipbekroning,
3473. — 15, Trapgevel (XVII A) van bak- en bergsteen.
Bekroning verdwenen,
3474. — 17. Ingezwenkte halsgevel (XVIIIb), In den top
een steen: Simson verslaat de Philistijnen,
3475. — 29. Halsgevel (XVIII c) met vleugelstukken,
3476. — 31. Trapgevel (XVII A) van bak- en bergsteen.
Bekroning verdwenen.
3477, — 33. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met kuif.
3478, — 38, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met tuitvormigen top, krullen en kuif,
3479, — 44, Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken (gedeeltelijk weggehakt). Fronton verdwenen,
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3480. — 45. Vernieuwde halsgevel (XVII d) met vleugelstukken, Festoenen iom het hijschbalkgat,
3481. — 65. Halsgevel (XVII d) met vleugelstukken en
segmentvormig fronton, Festoenen om het hijschbalkgat,
3482. — 72, Gevel (1688), oorspronkelijk overgang van
Vingboons- naar halsgevel, thans ingezwenkte halsgevel,
Smalle zijvensters, Op een steenen lint; 1688.
3483. — 92, Gevel (XVIII b) met getoogde kroonlijst,
waarin zolderlichten.
3484. — 99, Pakhuis (XVII), Puntgevel, Ophaalkozijnen
gekoppeld met zijlichten,
3485. — 101, Halsgevel (± 1725) met vleugelstakken.
Sterk geerende hij schbalk,
3486. — 103, Gevel (XVIII c) met getoogde kroonlijst,
kuif en twee consoles, Versiering om het zoldervenster,
Bovenlicht (XIX a),
3487. — 117. Halsgevel (XVIII) met bergsteenen vleugelstukken. In den top een steen met onduidelijk relief,
3488. — 119. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen en kuif,
3489. — 124, Gepleisterd fragment
b) van een
halsgeveltop met vleugelstukken.
3490. — 138, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) met tuitvormigen top met krullen,
3491. — 159. Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) met bergsteenen omlijsting van den tuitvormigen top, waarop een
siervaas,
3492. — 167, Gevel (XVIII c) met rechte kroonlijst,
waarin festoenen, Twee consoles onder een tandlijst, Overdekte hijschbalk,
3493. — 170, Gevel (XVII c) in den trant van Vingboons,
met vier doorgaande Ionische pilasters. Twee Ionische pilasters tegen het doorgetrokken middengedeelte; tegen dit
laatste bergsteenen vleugelstukken, Een hoofdgestel tusschen
gevel en top, Fronton verdwenen.
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3494. — 171. Halsgevel (XVII d, gemoderniseerd) met

afdalende schildhoudende leeuwen als vleugelstukken, Steen:
„Codde - man".
3495. — 173, Halsgevel (4- 1725) met vleugelstukken,
3496. — 175, Halsgevel (-I- 1725) met vleugelstukken,
3497. — 228, Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken en
schelpbekroning, waaronder een cartouche met een adelaar,
3498-3499. — 230 en 232, Twee gevels (XVIII b) met
ingezwenkten hals over het middendeel, to weerszijden waarvan een borstwering,
3500. — 242, Halsgevel ( 7[- 1750) met vleugelstukken en
fronton, waarin een schelp,
3501. — 248. Halsgevel (± 1725) met vleugelstukken en
gebogen afdekking, waarin een zeemeeuw,
3502. — 250, Halsgevel (± 1725) met vleugelstukken en
gebogen afdekking met schelpversiering.
3503. — 264, Halsgevel (1688) onder invloed van Vingboons, met bergsteenen vleugelstukken, op welker zijkanten
festoenen en met pilasters; de middenpartij lets vooruitspringend, Twee siervazen op de hoeken, Festoen langs het hijschbalkgat, Festoenen onder de vensters, Gebogen topfronton,
Lint: 1688, Deuromlijsting en deur (XVIII a),
3504. — 270, Halsgevel (XVII d) met vleugelstukken.
Fronton verdwenen,
3505. — 274, Overgangsvorm tusschen Vingboons- en
halsgevel (XVII d) , met gebogen fronton en twee Ionische
pilasters tegen den top, geflankeerd door vleugelstukken met
vruchten; lager aangebrachte schouderstukjes als aanloop
naar den hals, Twee omlijstingen van ovale lichten, Festoen
om den hijschbalk en boven het zoldervenster, Cartouche
waarop een boom,
3506. — 276, Cartouche (XVIII B) : „Berlin" onder een
kroonlijst met drie consoles (XVIII d ?),
3507. — 282, (Thans U. L. 0, School), Hardsteenen bor398
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des (XVIII A) met ijzeren balusters. Hek met ijzeren balusters voor den Bevel,
3508. — 284, (Brederoschool), Gevel (XVIIIb) met rechte
kroonlijst, waarop een attiek met relief: Anion, Deuromlijsting met pilasters, Bovenlicht (XVIII b), Stoep met
balusters (XVIII b), Inwendig: Gang Lodewijk XIV met
stucplafond, Zijkamer: igrijsmarmeren schoorsteenmantal
(XVIII c) met vergulden spiegel; witje (gemerkt: Abr, Hk,
v. Beesten 1766) ; medallion: Arlon op dolfijn; lage lambrizeering; stucplafond (XVIII13),
3509. — 286, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken en
krullen, Gebogen fronton met schelpversiering,
3510. — 288. Gevel (XVIII b) met getoogde kroonlijst,
waaronder: „Namen",
3511. — 289, Halsgevel (XVII d) met vleugelstukken en
smalle zijvensters, Gebogen afdekking,
3512. — 296, Ingezwenkte halsgevel (± 1750) met krullen met afhangende versiering,, Gebogen fronton met kuif,
3513. — 298, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met dergelijke krullen en tuitvormigen top met kuif,
3514. — 316. Halsgevel (± 1725) met vleugelstukken en
krullen, Gebogen fronton, waarin boom, „D'Moerbeyeboom".
3515. — 336. Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken.
Gebogen fronton met schelpversiering,
3516. — 346, Halsgevel (1734) met vleugelstukken. Gebogen fronton, waarin een burdht en: 1734,
3517. — 348, Dergelijke halsgevel (1734) met dergelijke
versiering,
Voorburgwal (Ouidezijd's),
1. Halsgevel (1736) met vleugelstukken en kuif.
Onder de afdekking twee druiventrossen,
3519. — 4, Ingezwenkte halsgevel (-± 1700): tuitvormige
top, Onder de afdekking een ruiter,
3518. —
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3519 a. — 6, Halsgevel (1700) , Onder de aldekking een
wapen met kasteel,
3520. — 8, Trapgevel (XVI d) van bak- en bergsteen.
In het fries twee leeuwenmaskers en een gevelsteen. luipaard, „In d, leupert", Haakanker in den toppilaster,
3521. — 9. Halsgevel (-I- 1725) met vleugelstukken,
waarop siervazen. Twee ronde li ghten in omlijsting, Versierd
hijschbalkgat,
3522. — 10, Fragment (± 1660) van ,een pilastergevel
in den trant van Vingboons, Zeer smalle zijvensters, Festoenen en doeken tusschen de pilasters, Moderne kroonlijst.
3523. -- 12, Ingezwenkte .halsgevel (XVII d) met festoenen op de zijkanten, Fronton verdwenen, Smalle zijvensters.
3524. — 13, Top Lk 1700) van een halsgevel met vleugelstukken,

3525. — 14, Fragment (---E 1600) van een gevel met vernieuwden (nu schuins afgedekten) top, Gesneden puibalk, In
het fries twee leeuwenmaskers, en een gevelsteen: twee
sleutels haven een poort, waaruit een leeuw kijkt, Sierankers, Zijgevel overgekraagd op consoles,
3526. — 15, Fragment: tuitvormige top (1776),
3527. — 17, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) : tuitvormige top,
3528. —. 19, Pilastergevel (1656, gepleisterd) van bergsteen, in den trant van Vingboons, Toscaansche pilasters
tegen drie verdiepingen, Als vleugelstukken twee groote
dolfijnen. Under den hijschbalk een cartouche: 1656,
3529. -- 22, Pilastergevel (XVII a, gepleisterd) van baken .bergsteen, Gekoppelde pilasters (als g 3543) in den trant
van H, de Keyser. Top verminkt, nu puntgevel, Boven de
vensters accoladebogen, waarvan de velden versierd met
maskers. Gebeeldhouwde puilijst, Gevelsteen: kasteel, „Int
Slodt Egmondt".
3530. -- 23, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met festoe400
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nen op de zijkanten, Twee ovale lichten in ,omlijsting, Een
hoekvaas.
3531. — 25, Dergelijke ingezwenkte halsgevel (XVII d,
vernieuwd).
3532. -- 27, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) : tuitvormige top,
3533. -- 32, Fragment: top van een halsgevel (XVIII b)
met vleugelstukken en siervazen,
3534. -- 33. Fragment (XVIII a) : twee vleugelstukken,
3535. — 36, Rechte kroonlijst (XVIII d) met drie festoenen,
3536. — 40, Puntgevel, Voormalige R. K, s c h u iIk e r k,
thans mus eum „A ms telkrin g", zie e28 en h12,
3537. — 41. Gevel (XVIII b) met in het midden getoogde kroonlijst, waarin zolderlichten,
3538. — 42, Fragment: tuitvormige top (XVIII b) , Krullen en kuif, waaronder een boom, „D' Vygenboom",
3539. — 43, Halsgevel (-I-1725) met vleugelstukken,
3540. -- 44, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) : ,tuitvormige top met krullen ,en 'kuif,
3541. — 45, Gevel (XVIII b) met in het midden getoogde
kroonlijst, waarop een kuif en twee hoekvazen, Deur met
bovenlicht (XIX a) ,
3542. — 55, Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken.
Boven den hijschbalk een burcht, waaromheen: „Ouden
Burch",
3543. — 57. Pilastergevel (1615) van bak- en bergsteen,
met top van groote trappen, in den trant van H, de Keyser.
In dezen top rondboognisjes en -venstertjes en het jaartal.
Tegen den igevel gekoppelde pilasters, waartegen ,cartouches.
Accoladebogen met masker's boven, en cartouches onder de
vensters der ,eerste verdieping, Gebeeldhouwde puilijst,
(Achterzij , de aan den Achterburgwal 0,Z, 46, zie g 15 op biz.
142),
26

401

VOORBURGWAL 02,

3544. — 61, Halsgevel (XVII d) met vleugelstukken, ook
langs het hijschbalkgat,
3545. — 63. Gevel (XVIII b) met in het midden getoogde
kroonlijst, Gesneden deur (XVIII b),
3546. — 65, Drie 'gevelsteenen: kasteel, „Godt is mijn
burch", , en twee cartouches: Anno 1683,
3547. — 67, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met festoenen op de zijkanten, Twee ovale lichten, Hijschbalkgat in
omlijsting met dolfijnen,
3548. — 71, Halsgevel (XVII d) met vleugelstukken,
Twee ovale lichten in omlijsting, Smalle zijvensters,
3549. — 73, Halsgevel (XVIII a), Onder de afdekking
met kuif een druiventros; erop een borstbeeld: Diana,
3550. — 80. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) : tuitvormige top,
3551. — 85. Dergelijke gevel (XVIII c) met tuitvormigen top,
3552. — 97, Gevel (XVIII c) met rechte kroonlijst, waarop een versierde balustrade met kuif, Gesneden consoles.
3553. — 98, Top (XVIII b) van een halsgevel, Vleugelstukken, Onder de gebogen afdekking een steen met boom;
onder den hijschbalk een steen: Brie visschen een ster vormend,
3554. — 100, Pilastergevel *) (XVII b) van baksteen met
bergsteen voor banden en lijsten, in navolging van H. de
Keyser, Gekoppelde pilasters (vgl, g 3529 en 3543) , Bergsteenen vleugelstukken to weerszijden van den nu segmentvormig (met een rollaag) afgedekten top, Fries verminkt.
Hooge benedenverdieping, Stoep met bladbalusters.
3555. — 101, Ingezwenkte halsgevel (XVII c) ; tuitvormige top, Deur met gesneden kalf en bovenlicht,
3556. — 103, Ingezwenkte halsgevel (XVIII d?) ; tuitvormige top. Deur met ,gesneden kalf en bovenlicht (XVIII d).
*) Eigendom der vereeniging „Hendrik de Keyser",
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3557. -- 105. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) : tuitvor-

mige top, Deur en bovenlicht (XIX a),
3558. — 107, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) : tuitvormige top.
3559. — 111, Fragment (XVII a) van een Bevel van baken bergsteen, in den trant van H, de Keyser, Pilasters met
rondbogige ontlastingsbogen, Twee rondbogige venstertj es
in den top, Bekroning verdwenen,
3560. — 113, Gevelsteen: 1688,
3561. — 115, Ingezwenkte halsgevel met festoenen op de
zijkanten, Twee siervazen, Twee steenen: Anno 1685,
3562. — 119, Ingezwenkte halsgevel (XVII id) met f estoenen op de zijkanten, Inwendig: Gang met , stucwerk, In
het achterhuis ,een gevelsteen: 1605,
3563. — 126, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen en kuif,
3564. — 127, Halsgevel (± 1725) met vleugelstukken,
Op een cartouche 'ander den hijschbalk: „Smirna",
3565. — 128-130. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met
gebogen fronton,
3566. — 132, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c): tuitvormige top met kuif,
3567. — 133, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) : tuitvormige top met siervaas,
3568. — 135, hoek Stoofsteeg, Halsgevel (XVIII a) met
vleugelstukken, Onder ,cle afdekking met kuif een oranjeboom, In den zijgevel Brie versierde omlijstingen van vensters, Hooge winkelpui (XVIII),
3569. — 136, hoek Blauwlakensteeg, Ingezwenkte halsgevel (1733) : tuitvormige top, Gesneden deurkalf met voorstelling: admiraal Tromp en .een schip, In de lijst boven een
venster: 1733, In den zijgevel Brie versierde omlijstingen van
vensters,
3570. — 160, Halsgevel (± 1725) met vleugelstukken.
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3571. — 161, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met driehoekig fronton. Rotlagen. Smalle zijvensters, Stoep met balusters,
3572.. — 162, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c).
3573. — 167. Voordeur (XVIII c) , Inwendig: Gang met
stucplafond (XVIII c).
3574. — 183, Breede halsgevel (XVII c) met vleugelstukken, waarop festoenen, en met segmentvormig fronton,
versierd met tandlijst. Op de hoeken twee siervazen, Twee
ovale lichten in omlijsting, Stoep met bladbalusters,
3575. — 185. Gevel (XVIII b) met rechte kroonlijst
(XIX), waarboven de tuitvormige bekroning uitsteekt, Op
de vleugelstukken siervazen, In de benedenverdieping pilasters (XIX A), Stoep met balusters,
3576. — 187. Pilastergevel (1663) in den trant van Vingboons, Verhoogde ibegane-grond met vier Toscaansche, eerste
verdieping met vier Ionische, top met twee Korinthische
pilasters, Te weerszij . den van den top vleugelstukken: een
neger en een Indiaan met attributen van den handel, Segmentvormig fronton, Drie ovale lichten, waarvan . een, onder
den hijschbalk, met steenen lint; 1663, Onder vier vensters
vrudhtenfestoenen, Inwendig: Gang met gewelfd plafond
van stuc (XIX a), twee marmeren bogen, versierd met bekers
en .een vrouwenbuste, Zijkamer met stucplafond en witmarmeren schoorsteenmantel (XIX a), Binnenkamer met witmarmeren schoorsteenmantel.
3577. — 204, •hoek St, Jansstraat, Gevel (XVII d) met
getoogde kroonlijst, waarin een gehelmd wapenschild, Smalle
zijvensters. Gevelsteen: doop in den Jordaan, In den zijgevel
drie ronde lichten,
3578. — 215-217, Gevel (XVIII b) met verhoogde kroonlijst: 'gebeel. d.houwde bekroning met topvaas, Twee hoekvazen
met ijspegelversiering, Gesneden deurkalf. Dubbele stoep
met balusters,
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3579. — 219, Gevel (XVIII b) met in het midden getoogde kroonlijst, Vier vlakke consoles, Stoep met zware
bladbalusters,
3580. — 226, Gevel (1726) met rechte kroonlijst, waarin
zolderlichten en waaronder een gesneden cartouche met het
j aartal,
3581. — 232, Halsgevel (± 1720) met vleugelstukken.
Op , den top een borstbeeld: faun, Twee siervazen, Hieronder
een alliantiewapen, Under het micklelste zoldervenster:
„Parijs", Stoep met bladbalusters, Voor ,den ingang van den
kelder een ijzeren hek,,
3582. — 235, Gevel (XVIII b) met rethte kroonlijst (oorspronkelijk met bekroning?), Stoep met drie balusters,
3583. — 237, 'G,evel (1736) met kroonlijst, verhoogd met
balustrade, waarop ,een kroon, Onder de kroonlijst op een
cartouche: 1736, Stoep met balusters,
3584. — 239, Pilastergevel (1634, door Ph, Vingboons?;
gepleisterd) van bak- en bergsteen, met twee groote trappen,
waartegen vleugelstukken, Segmentvormig fronton, waaronder: 1634, Toscaansche pilasters tegen elk der drie verdiepingen, Twee cartouches, Stoep met balusters (Achtergevel aan den Achterburgwal 02, tusschen huizen 206 en
208, zie g 69, waar leze 1634,
3585. — 241, Gevelsteen (XVII a) : kameel,
3586. — 246, Halsgevel (1683) met vleugelstukken. Driehoekig fronton met tandlijst, In , den top, als omlijsting van
den hijschbalk, vruchtenfestoenen, Twee steenen Enten:
Anno 1683, Boven ,de verbouwde pui een wapen,
3587. — 249, „Huis aan de drie sgrachten" (-I-1620, in
1909 gerestaureerd door den architect Jan de Meijer) , Twee
haaks op elkaar staande vleugels met tusschenbouw. Gevel
met trapgeveltje boven de drie middelste traveeen, versierd
met bergsteenen banden en boogblokken, Nieuw bergsteenen
poortje met driehoekig fronton, Zijgevel (aan den Grimburgwal) met trappen en ,smal venster, In den derden (zuid-)
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muur een steen: „Grimburgwar; in den achtergevel: „Fluweelen Burgwal",
3588. — 250. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c): tuitvormige top met kuif en krullen.
3589. — 254, Halsgevel (± 1725) met vleugelstukken.
Segmentvormig fronton met tandlij st, Hijschbalk,
3590. — 260, hoek Pieter Jacobsstraat, Zijgevel (XVIIA)
met overgekraagde verdieping op geprofileerde houten consoles, Bekroning van den top boven dezen gevel verknoeid.
3591. — 268. Fragment: top van een halsgevel (XVIII c)
met vleugelstukken en segmentvormig fronton. Stoep met
bladbalusters,
3592. — 270, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) : tuitvormige top met krullen en kuif, Hijschbalk, Hooge stoep met
bladlbalusters,
3593. — 272, Halsgevel (± 1725) met vleugelstukken,
waarop siervazen, Gebogen fronton, waarin een gebeeldhouwde vulling met bel, en bekroond door een borstbeeld,
3594. — 280. Fragment (--F 1750) van een tuitvormigen
top: gedeelten van vleugelstukken,
3595. — tusschen 290 en 298, Bergsteenen rondboogpoortje (1624?, nieuw of vernieuwd?), Pilasters met engelenkopjes tegen de ,schachten, Sluitsteen met leeuwenmasker,
In het fries twee leeuwenmaskers en een (nieuw) opschrift.
In de zwikken: 1624, Gebogen fronton met bol,
3596. — 298, Ingezwenkte halsgevel (-4- 1735) met tuitvormigen top, uitgeschulpte afdekking, waaronder de omlijsting van het hijschbalkgat,
3597. — 300, Bank van leening, zie /19,
3598. — 302, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c), Vernieuwde gevel met de oude bergsteenstukken van den hats,
Halfronde afdekking met kuif,
3599. — 316. Breede pilastergevel (in 1655 gebouwd
door Ving;boons), Rechte kroonlijst, . doorbroken door ,een
driehoekig fronton, dat het middenrisaliet, met Toscaansche
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en Ionische pilasters, bekroont, In dit fronton een versiering
van festoenen, Attiek en dak gewijzigd, Gevelsteen met voorstelling van den ladder Jacobs, Dubbele stoep met bladbalusters, Inwendig: In de voorkamer rechts eene betimmering
en vier wandbeschilderingen: landschappen (XVIII d, door J,
Andriessen) en twee deurstukjes in het grauw; staande klok
(XVIII d) met speelwerk (op de wijzerplaat: J. Uswald,
Amsterdam), Gewelfde kelders,
3600. — 332, Halsgevel (XVII d) met later aangebracht
driehoekig fronton, Vleugelstukken met acanthusranken,
Halve stoep met balusters, Hijschbalk,
Vijzelgracht,
3601. — 2-8, Vier huisjes (XVII d) onder . een kroonlijst (vgl, g 2159-2161, 2362, 3736-3741) , Nr, 2 heeft gekoppeld deur- ien zijvensterkozijn, Twee stoepen met onderstuk,
VOOr nr, 4 een pothuis.
3602-3603. — 9 en 11. Twee gepleisterde halsgevels
(XVII ,d) met vleugelstukken ten twee ovale lichten in ormlij stingen,
3604. — 22-26. Drie huisjes (XVII ,c1) ,onder een kroonlijst, juist als de huisjes nrs, 2-8 (zie g 3601), Onderstukken
en stoepen, Nr. 22 heeft ieen deur met snijwerk (XVIII b).
3605. — 37, Verminkte Bevel (XVIII a ?), nu met rechte
kroonlijst, Smalle zijvensters, Gevelsteen met voorstelling
der eerste beurs: „A,O, De Buers, 1720",
3606. — 39, Halsgevel (XVII d) , segmentvormig afgedekt, , en met vlakke vleugelstukken van zandsteen, Hijschbalk,
3607. — 59. Halsgevel (-1- 1725) met vleugelstukken.
Segmentvormig afgedekt, Drielichtskozijn, Hijschbalk,
Vijzelstraat,
3608. L- -- 5. Halsgevel (± 1750) met vleugelstukken en
gebogen afdekking, waaronder een vulling Rococo.
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31. Halsgevel (XVIII A) met segmentvormige
afdekking en vleugelstukken, Het kozijn der bovenverdieping zevenledig gekoppeld, Hijschbalk,
3610. — 37, Houten kroonlijst (XVIII d) met drie gesneden consoles,
3611. — 55, Ingezwenkte halsgevel (XVII c) met festoenen op de zijkanten, Fronton verdwenen, Smalle zijvensters.
Twee festoenen langs het topvenster,
3612. — 67-69, Gepleisterde ,gevel (XVIII b) met kroonlijst, waarboven ,een houten balustrade en twee dakvensters.
3613. — 89, Ingezwenkte halsgevel (XVIII a), met nieuwe rechte afdekking in plaats van de bekroning,
3614. — 113, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met gebogen afdekking, waarop een kuif, Aanzetkrullen Rococo,
3615. — 133, Halsgevel (XVII d) met vleugelstukken en
vernieuwd driehoekig fronton, Smalle zijvensters, Hijschbalk,
Waal (K romm e),
3616. — 13, Gesneden puilijst, waarin: Anno 1723,
3617. — 15, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b),
3618. — 16, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) : tuitvormige top met kuif.
3619. — 17, Halsgevel (XVII id) met smalle zijvensters,
Onder de afdekking een schild, Gevelsteen: schip.
3620. — 18. Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken en
gebogen fronton, Smalle zijvensters,
3621. — 19, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) : tuitvormige top met krullen en kuif,
3622. — 20, Pakhuis (1632), thans met puntgevel, Oude
kruis- ,en tweedeelige kozijnen, waarboven zes cartouches
met spreuken: „t Is beter benyt (Ian beklaegt als 'het Godt
behaegt", ,,Alles wat adem heeft looft den Heer" en „De
Heer heeft gegeven",
3623. — 24, Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst,
waarin 'gesneden festoenen, Houten pui,
3609. —
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3624. — 27, Halsgevel (--k- 1725) met vleugelstukken en
g eb og en fronton,
3625. — 33, Tot woonhuis verbouwd pakhuis met puntgevel, Steenen lint: 1745,
3626. — 34, Pakhuis met puntgevel (A--1750)
3627. — 36, Pakhuis met puntgevel (± 1750),

Waal (0 u d e),
3628. — 1, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) : tuitvormige top, Op den top en op de krullen siervazen, Gevelsteen:
wapen en „Molqueren" (Molkwerum),
3629. — 4, Gevel (4- 1800) met in het midden getoogde kroonlijst,
3630. — 15, Ingezwenkte halsgevel (XVIIIb, vernieuwd),
Top versierd met twee ovale medallions, waarin borstbeelden,
3631. — 16, Ingezwenkte halsgevel met gebogen en gekuifd fronton, waaronder: 1723, Twee siervazen, Gevelsteen:
„Secht niemand uwen sin Of uwe sins gedenken Die heden
is u vriendt Die kan u morgen krenken",
3632. — 17, Gevel (1729) met rechte kroonlijst, met vijf
consoles, waartusschen zolderlichten, Drie linten: „dLammerenbergh", en: anno 1729, Hooge houten pui met gesneden
consoles ,onder ,de ilijst,
3633. — 25, Halsgevel (1716) met vleugelstukken en
segmentvormig fronton, waarin een ,gekroond aanbeeld en
het jaartal, Smalle zijvensters, Twee ovale lichten,
3634. — 26, Hooge (verhoogde?) ingezwenkte halsgevel
(XVIII c) : tuitvormige top, Deuromlijsting en bovenlicht
(XIX a),
3635. — 29, Deuromlijsting en bovenlicht (XIX a),
3636. — 30, Halsgevel met vleugelstukken en segmentvormig fronton, waarin: 1730, Gevelsteen: „De Bouwer", In
het fronton: ,een kind met vat, ,en het jaartal,
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3637. — 32. Ingezwenkte halsgevel (1761) , Gevelsteen,
een kerk voorstellend, „17 Schagen 61", Pui (XIX a),
3638. — 33. Houten pui (XIX a),
3639. — 35. Fragment (XVIII c) van een ingezwenkten
halsgevel. Houten pui (XIX a),
3640. — 39. Houten pui met bovenlichten en gesneden
lijst (XVIII ,c1),
3641. — 40. Halsgevel (XVIII a) , Houten pui (XIX a),
3642. — 42. Fragment (± 1730) halsgeveltop,

Wagenstraat.
3643-3644. — 5 en 7, Twee topgevels (XVIII) met inen uitgezwenkte zijkanten, Segmentvormig afgedekt, Rollagen op de zijkanten, Getoogde vensters, Hijschbalken.
3645. — 10, Ingezwenkte ,halsgevel (XVIII) met segmentvormig fronton , en krullen, Rollagen,
war,moesstraat,
3646. — 5. Gevel (1725) met rechte kroonlijst, waarin

zolderlichtem Gevelsteen: „Koopermoolen",
3647. — 8, Tien gesneden balksleutels (XVI), waarvan
vier met figurale voorstellingen, in Januari 1928 bij de verbouwing van dit pand aangetroffen, zijn thans in het Rijksmuseum
3648. — 9. Halsgevel (XVIII13),
3649. — 11, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) tuitvormige top met kuif,
3650. — 13, Ingezwenkte halsgevel (XVIII a),
3651. — 16. Houten onderpui met gesneden deur
(XVIII b),
3652. — 16A, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) tuitvormige top, Gevelsteen: eenhoorn. Houten pui met Ionische
pilasters,
3653. — 24. Trapgevel (XVII a, gepleisterd), gewiizigd
tot ingezwenkten halsgevel, Bergsteenen hoekblokken, Fries
met een masker, Geprofileerde waterlijst,
410

WARM OESSTRAAT

3654. — 25. Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) , Gevelsteen (XVI d) : Adam ,en Eva,
3655. — 33. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) : tuitvormige top, Gevelsteen: ,drie wijnstokken, „D ,oude Wijnbergh".
3656. — 35, Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst.
3657. — 37, Ingezwenkte halsgevel (XVII c).
3658. — 38, Houten puff en deur (XIX a).
3658a. — 42. Ingezwenkte ,halsgevel (XVIII c) : tuitvormige top.
3659. — 44, Ingezwenkte halsgevel (XVIII a) : tuitvormige top, In de krullen maiskolven.
3660. — 47. Ingezwenkte halsgevel (1771): tuitvormige
top, waarin twee smeden met aanbeeld,
3661. — 50, Halsgevel (XVIII a) met netwerk in de
vleugelstukken,
3662. — 52, Dergelijke halsgevel (XVIII a).
3663. — 56. Halsgevel (XVIII c) met zware vleugelstukken,
3664. — 60, Dergelijke halsgevel (XVIII c),
3665. — 66, Houten puff (XIX b), waarboven een houten
koeienkop is uitgehangen.
3666. — 67. Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst, Steenen lint: „A°, 1686",
3667. — 82, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) : tuitvormige top.
3668. — 83.*) Vormt een geheel met het huffs „De verguide wan", Engekerksteeg 4 (zie g 1662). In den zijgevel
twee ontlastingsbogen (XVII b),
3669. — 84. Gevel (XVIII b) met in het midden getoogde kroonlijst, bekroond door een borstbeeld,
3670. — 85. Tot ingezwenkten halsgevel gewijzigde trapgevel (XVII b) met bergsteenen banden, hoek- en boogblokken, In het verminkte fries twee versierde hoeksteenen en
een gevelsteen: jager, „In de waitman",
*) Eigendom der vereeniging „Hendrik de Keyser".
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3671. — 104, Gevel, (+ 1750) met verhoogde en getoogde kroonlijst, waarop een kuif, Hoekvazen,
3672. — 105, Halsgevel • (XVIII b) met vazen op de
vleugelstukken,
3673. — 133, Twee ovate vensters (XVII c) in cartouches,
3674. — 143, Halsgevel (1727 in den top),
3675. — 144, Hardsteenen pui (-I- 1800) met festoenversiering boven de deur,
3676. — 145, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) : tuitvormige top, Eiken balksleutels (-I- 1550), uit dit pand afkomstig, zijn thans in het Rijksmuseum,
3677. — 148, Hardsteenen pui (± 1800), ongeveer als
g 3675. Gesneden deur en bovenlicht,
3678. — 154, In de onderdorpels van vensters der tweede verdieping, „1654 — 't koelvat — 1765",
3679. — 156, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c, of ouder?)
met smalle zijvensters, Houten pui (XIX A),
3680. — 158, Gevel (XVIII b) met getoogde kroonlijst,
waarop hoekvazen, Omlijsting van , een middenvenster,
3681. — 164, Smalle ingezwenkte halsgevel (XVII d)
met driehoekig fronton,
3682. — 165, Gewijzigde trapgevel (XVII b), nu met
rechte kroonlijst, Bergsteenen banden, Boogvelden versierd
met festoenen, Fries met twee maskers en een cartouche,
waarvan het relief is weggehakt,
3683. — 166, Pakhuis met ingezwenkten halsgevel
(XVII , d, gewijzigd) , Twee blanke wapenschilden,
3684. — 170, Gevel (XVII b) met twee groote trappen,
waartegen vleugelstukken, Bergsteenen banden, Ontlastingsbogen, In ,den top (nu met een driehoekig fronton) een smalle
rondboognis to weerszijide,
3685. — 173, Smalle halsgevel (XVIII b),
3686. — 178, Gevel (XVIII b) met in het midden getoogde kroonlijst, waarin , een zolderlicht,
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3687. — 201. Gevel (XVII a) met twee groote happen,
Bergsteenen banden. Ontlastingsbogen waarvan de velden
versierd met maskers en schelpen. In den top een cartouche:
raap, Gevelsteen (verminkt) 's Hertogenbosch, Later ingehakt jaartal 1725.
3688. —203, In het midden getoogde kroonlijst (XVIII c),

Waterlooplein,
3689. — 2. Gesneden bovenlicht (XIX a).
3690. — 6, Trapgevel (1657) van bak- , en 'bergsteen

(voor banden en boogblokken), Top verminkt, Tegen onderste trappen bergsteenen vleugelstukjes. Fries met twee hoekstukken en een ,cartouche (1657) , Twee korfbogige ontlastingsbogen, Driedeelig topkozijn,
3691. — 13, Halsgevel (XVII c) . Cartouche met Hebreeuwsch opschrift,
3692. — 15, Nieuw , opgevoegde halsgevel (XVII , c1), Omlijsting van hijsdhbalkgat.
3693. — 30, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) tuitvormige top met krullen en kuif.
3694. — 41, Steen met gekroond iopschrift; „Topregte
tappeythuys 1743".

3695. — 55, Steen (XVIII c) met Hebreeuwsch op-

schrift,
3696. — 69-75, Stadsturfpakhuizen, zie d 24,
3697. — 83, Steen (XVII , d) burch, „Rustenburch",
3698. — 90, Steen: offer van Abraham, „In Abrahams

offerhande A°, 5420" (= 1660).
3699. — 94, Fragment (XVIII b) tuitvormige top met
krullen ,en
3700. — 97, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen en ikuif,
3701. — 101, Steen (+ 1650) ; Josuah beveelt de zon stil
to staan. „Die Gode gehoorsaamt, ,gehoorsamen de. . • ntenu.
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De steen is afkomstig uit ,een huffs aan de voormalige Leprozengracht,
3702. — 115, Ingezwenkte halsgevel (XVII c) met festoenen op de zijkanten, Fronton verdwenen, Twee .ovate lichten in ,omlijstingen,
Weesperstraat,
3703. — 2, Ingezwenkte halsgevel. Steenen lint: 1688.

Top verminkt, nu afgedekt met rollagen, Deur (XIX a),
3704. — 7, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen
en kuif,
3705. — 12, Halsgevel (XVII , d) met segmentvormig
fronton, Smalle zijvensters,
3706. — 20, Halsgevel (XVII d) , Fronton verdwenen,
3707. — 52, Halsgevel (XVII d) . Festoenen op de kanten der vleugelstukken, Segmentvormig fronton,
3708-3709. — 75 en 77. Twee halsgevels (XVII d),
Smalle zijvensters, Fronton verdwenen,
3710. — 86, Fragment van een ingezwenkten halsgevel
(XVIII c) , Krullen ,en kuif,
3711. — 94. Halsgevel (--k- 1725), Onder het gebogen
fronton een whelp, Gekoppeld tweelichtskozijn,
3712. — 120, Gevelsteen (XVII) sdhip (kof?) en „Noit
gedogt".
3713-3714. — 122 en 124, Twee halsgevels (XVII d) met
ingezwenkte rollagen,
Westermarkt,
3715. — 1, Halsgevel (± 1725), Gebeeldhouwde vleugelstukken, Schelp in het fronton.
3716. — 4, Dergelijke halsgevel (± 1725),
3717. — 6, Ingezwenkte halsgevel (± 1700) met festoenen op de zijkanten en , een festoen in iden gevel ter hoogte
van den hijschbalk, Gebogen fronton, waarin steen (1920)
ter herinnering aan Rene Descartes, die hier in 1634 woonde,
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21, Ingezwenkte halsgevel (4- 1750) met krullen en kuif,
westerstraat,
3719. — 34, Twee steenen linten: „Anno" en „1710"; en
gevelsteen met gezicht op burcht: „Int huffs van Breroo",
3720. — 54, Trapgevel (overgangsvorm, of oorspr, Vingboonsgevel?, gerestaureerd) met ,doorgaande pilasters,
Steenen: dolfijn, en 1642,
3721. — 77, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken en
fronton, Hijschbalk, Benedengedeelte gewijzigd,
3722. — 81, Pakhuisgevel (XVIII a) met ingezwenkte
zijkanten,
3723. — 84. Halsgevel (± 1700), Bergsteenen vleugelstukken fen halfrond fronton, waarin wapenschild: ,drie korenschoven,
3724. — 109, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) , Krul,len
en kuif,
3725. — 112, Fragment van een halsgevel (XVIII a) met
vleugelstukken en hoekvazen,
3726. — 130, Halsgevel (1725) met vleugelstukken,
Onder het fronton: „Vrise wapen" en anno 1725,
3727. — 138, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken
en schelp in ,den top,
3728. — 143, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen en kuif,
3729. — 145, Halsgevel (XVIII) met vleugelstukken,
siervazen op , de hoeken, Onder het fronton een haringbuis,
3730. — 161. Fragment (XVIII c) van een ingezwenkten
halsgevel (als g 3728).
3731. — 163, Gevelsteen (XVII) met boom: „De Prumeboom", en later ingehakt jaartal 1721,
3732. — 175, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken
en fronton met schelp,
3733. — 178, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen en kuif, In den top: ,druiventros,
3718. —
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3734. — 182. Gevelsteen (XVIII A) : Moriaanskop,
3735. — 198, Halsgevel, Onder het fronton teen steen:
appel en 1740,
Weteringdwarsstraat (Eterste).
2-4, Eenvoudige huisjes onder een rechte
kroonlijst, ,evenals nrs, 12-14, 18-28, 30-32, 58-60 en 70 behoorende tot de uitbreitcling (1670 en volg, jj,): woningen
voor wevers en spinners, zie ook g 3748-3751, 3762-3764,
3769-3771 en vgl, g 2159-2161 en 2362 , enz, Telkens twee
of tdrie gekoppelde ingangen en hooge stoepen, ten deele met
houten treden,
3742-3743. 5 en 7. Twee halsgevels (± 1725) met schelp
in het fronton,
3744. — 11-17 ten 37-43, Reeks van negen ingezwenkte
halsgevels (1721), behoorend bij het GRILL ' S HOFJE (I 42).
3745. — 53, Halsgevel (4- 1725), Fronton vervangen
door een stuk kroonlijst.
3746. — 57. Halsgevel (1732 onder de vleugelstukken)
met smalle zijvensters. Fronton verdwenen,
3747. — 73. Ingezwenkte halsgevel (XVIII a) met kuif,
3736-3741. —

Weteringdwarsstraat (Tweetcle),
3748-3751. — 1-11, 19-23, 28, 64-70. Eenvoudige huisjes
als g 3736-3741 (zite aldaar) . Nrs, 64-70 hebben gekoppelde
deur- en vensterkozijnen,
3752-3753. — 4 en 6, Twee eenvoudige ingezwenkte
halsgevels (XVII td),
3754-3759. — 12-22, Halsgevels (--F- 1725) met smalle
ziivensters, Stoepen met banken en houten treden. Nr, 22 ,gewijzigd tot ingezwenkten halsgevel met rollagen. NI% 20 heeft
een houten pui (XVIII B),
Weteringdwarsstraat (Derde),
3760-3761. — 2 en 4, Twee halsgevels (± 1725) met
schelpversiering,
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3762-3764. — 13, 27-23, 38-40, Eenvoudige huisjes als

g 3736-3741 (zie aldaar),
weteringstraat,
3765. — 4, Hooge houten pui (-I- 1800) met insteek.
3766-3767. — 11 en 13, Twee ingezwenkte halsgevels

(XVII id) met festoenen op de zijkanten,
3768. — 12, Hiervoor een pothuis,
3769-3771. — 16-18, 24, 31-35, Eenvoudige huisjes als
g 3736-3741 (zie aldaar).
3772-3773. — 17 en 19, Pothuizen,
3774. — 28, Gevel (XVIII a, verhoogd XIX A), nu met
rec'hte kroonlijst, In den zijgevel twee kleine vensters
(XVIII a), Tegen den zijgevel een zeer hooge stoep, waaronder een pothuis,
3775-3776. — 30 en 32, Twee ingezwenkte halsgeveltj es (XVII , d) met rollagen op de zijkanten,
Wieringerstraat (Binnen),
3777. — 4, Trapgevel (XVII la, gepleisterd) met gesneden puilijst.
3778. — 13. Steen (XVII) : driestal met kroon, „De
groene gekroonde driestal".
3779. — 15, Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken en
fronton,
3780. — 20. Halsgevel (1736) met vleugelstukken en.

bekroning, Onder een der vleugelstukken lamberkijnversiering waarin: 1736,
3781. — 22, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b).
3782. — 23, Inigezwenkte halsgevel met krullen, waaronder: 17 (5?) 4, en kuif, Letterankers: B, W.
3783. — 24, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met krullen en kuif,

Wieringerstraat (Buiten),
3784. — 4, Ingezwenkte halsgevel (XVII , d) met festoe27

417

WITTENBURGERGRACHT

nen op de zijkanten, Twee gebeeklhouwde omlijstingen van
ovale lichten,
3785. — 8. Halsgevel (1730) met vleugelstukken, waaronder lamberkijnversieringen: 1730. In het fronton; boom,
meermin en leeuw,
Wittenburgergracht,
3786. — 21, Puntgevel (XVII c, oorspronkelijk halsge-

vel), Twee (steenen ilinten; „Anno" en 16 .... Twee omlijstingen van ovale lichtopeningen,
3787. — 37, Halsgevel (± 1725) met vleugelstukken.
3788. — 39, Halsgevel (± 1725) met vleugelstukken.
3789. — 47. Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken,
3790. — 57, Halsgevel (± 1725) met vleugelstukken,

Wittenburgerstraat (Groote),
3791-3792. — 81 en 87, Twee halsgevels (± 1725)
3793. — 89. Fragment (4- 1725) van een halsgevel,
3794. — 111, Gevelsteen met schuitje; „Int scheepsboot anno 1683", aangebracht in een nieuwe poort van een
werf.

Wittenburger stra at (Kleine).
3795. — 21. Gevelsteen: voorstelling van een Bevel en:
„rheibouwd 1883".
3796. — 29. Halsgevel (-I- 1725) met vleugelstukken en
fronton,
3797 -3798. — 54 en 56, Twee halsgevels (XVIII A), gewijzigd tot ingezwenkte halsgevels,
3799 - 3808. — 62, 64, 66, 74, 79, 81 en 86-92. Tien ingezwenkte halsgevels (XVIII A),
3809. — 68, Halsgevel (XVIII A), gewijzigid tot ingezwenkten halsg,evel.
Wolvenstraat,
3810. — 5; Ingezwenkte haisgevel (XVII d), Houten pui
(XVIII),
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3811. — 8. Halsgevel (± 1700) met vleugelstukken en
gebogen fronton, waarin drie suikerbrooden,
3812. — 13, Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken en
gebogen fronton,
3813. — 17. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) : tuitvormige top,
3814. — 23, Gevel (-1- 1800) met rechte kroonliist,
waarop een groot driehoekig fronton met tandlijst, Hijschbalk,
3815. — 25, Halsgevel (1756? of -I- 1725?) met vleugelstukken, waarop voetstukken van siervazen, In het gebogen
fronton: 1756,
3816. — 29, Halsgevel (-I- 1725) met vleugelstukken en
gebogen fronton,
3817. — 30. Gevelsteen: „17 De ouwe wilde wolf 58".
3818. — 32. Ingezwenkte halsgevel (1758). Fronton verdwenen, Gevelsteen: voetboogschutter: „17 De Verlooren
Arbeyd 58".
Wijde Heisteeg, Wijde Lombardsteeg, zie H e i s t e e g
(Wijde), Lombardsteeg (Wijde),
wijdesteeg,
3819. — 15, Ingezwenkte halsgevel (XVII B) , thans met
rollagen op de kanten, Smalle zijvensters. Houten onderpui
(XVII B ?) , Stoepje met houten, leaning. Gevelsteen:
„S. Piter".
3820. — 17. Ingezwenkte halsgevel (I-1750), Ophaalkozijn met igekoppelde zijlichten, Gevelsteen: toeslede, waaronder „Lang gewagt",
Wijngaarasstraatje,
3821-3822. — 1 en 3, Twee gevelsteenen (XVI d) : verspieders uit Kanaan,
Zanddwarsstraat,
3823. — 2, Smalle halsgevel (XVII d).
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3824. — 4, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b) : tuitvormige top, Hooge houten pui met insteek,
3825. — 6. Smalle halsgevel (± 1725),
3826. — 11, Hooge houten pui (XVIII B,),
3827. — 12. Gevelsteen (XVII) : burcht, „Int huys van
Nassou''.
3828. — 16, Fragment (gepleisterd) van een voormaligen trapgevel (XVII A), thans schuin afgedekt, Ontlastingsbogen,,drielichtskozijn in den top,
3829. — 22, Gevel (XVIII c) met in het midden getoogde kroonlijst, waarin een zolderlicht.

zandhoe k, zie onder aan deze blz,
Zandstraat,
4, Halsgevel (1663) met nagenoeg driehoekige
vleugelstUkken, waarop festoenen, Fronton verdwenen, Twee
ovate ilicliten in omlijstingen, Geprofileerde puibalk,
3831. — 6, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met drielichtskozijn, Houten pui,
3832. — 8, Ingezwenkte halsgevel (XVII d) met drielichtskozijn,
3833. — 9, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met kuif,
3834. — 18. Ingezwenkte halsgevel (+ 1750) : tuitvormige top, versierd met netwerk. Smalle zijvensters, Hooge
houten pui (-± 1750),
3835. — 38. Halsgevel (XVIII b) met siervazen op de
vleugelstukken, Hooge houten pui. Gevelsteen: „De stal int
Nuland",
3836. — 42, Gevel (XVIII b) met in het midden getoogde kroonlijst, waarin zolderlichten. In de omlijsting om het
bovenlicht: burcht en: „Bernalenburg",
3837. — 44. Hooge houten pill (XVIII d, bouwvallig)
met insteek,
3830. —

Zandhoek,
3838. — 1, Steen (XVII d) : de Fortuin,
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3839. — 3, Steen (XVII) : Nederlandsche leeuw.
3840. — 4, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met 'krullen

en kuif, Drie steepen; ark „Noachs ark", H. Petrus, „S.
Petrus" en H, Johannes Ev, „S. Jan", Twee ovale lichten
in omlijsting,
3841. — 6. Trapgevel (XVII), Afdekkingen verdwenen.
Steen: paard, Houten puff (XVIII d) met insteek,
3842. — 14. Steen (XVII) : reaal met beeltenis van keizer Karel V en randschrift: „Carolus Dei gra . _, Hisp, rex",
„In den ,gouden reaal",
Zeedijk,
3843. — 1, Houten huffs *) (XVI a, viiOr 1521 gebouwd,
gerestaureerd in 1925) , Zware eiken stijlen met korbeelen,
moerbalken en sleutelstukken (gelijkvloers zijn de stiilen
verwijderd), Twee overstekende verdiepingen, Druipkant
en noklijn evenwijdig aan de straat, Inwendig: twee oorspronkelijke balklagen. Overblijfselen van een houten wenteltrap, Grootendeels ,00rspronkelijke bekapping,
3844. — 4. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) : tuitvormige top,
3845. — 9, Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken,
waarop siervazen,
3846. — 11. Halsgevel

(1740 in den top) met vleugelstukken, waarop siervazen,
3847. — 13, Ingezwenkte halsgevel (XVIII a).
3848. — 14. Gevel (XIX a) met rechte kroonlijst, waarop
een driehoekig fronton. Gesneden hijschbalkkoppen,
3849. — 15. Fragmenten (XVIII b) van vleugelstukken.
3850. — 16, Houten puff (XVIII d), Gevelsteen (XVI):
hoorn, „Dit is in de swarte hoern",
3851. — 19, Ingezwenkte halsgevel (XVIII a).
3852-3853. — 20 en 22. Twee ingezwenkte halsgevels
(XVIII c) : tuitvormige toppen,
*) Eigendom der vereeniging „Hendrik de Keyser",
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3854. - 24. Gevel (1750) met in het midden getoogde
kroonlijst, waarin het jaartal.
3855..- 27. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met kuif,
3856. - 31. Ingezwenkte halsgevel (1686) met festoenen op de zijkanten, Twee steenen linten: anno 1680.
3857. - 32. Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst,
waarin zolderlicht en snijwerk, Gesneden deurkalf en bovenlicht met vaas, In de zolderlichten: 17 . . ,
3858. - 33. Halsgevel (1740 in ,den top) met vleugelstukken,
3859. - 34. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
3860. - 39. Gesneden deurkalf (XIX a) met attributen
van den korenoogst; bovenlicht,
3861. - 42. Ingezwenkte halsgevel (XVIII) met rollagen op de zijkanten,
3862. - 43. Ingezwenkte halsgevel (XVIII a),
3863. - 46. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met kuif.
3864. - 49, Halsgevel (XVIII b) met vleugelstukken en
gebogen fronton, waarin ,een schelp,
3865. - 54. Ingezwenkte ,halsgevel (XVIII c) met kuif,
3866. - naast 55. (Achtergevel van Geldersche kade
56) , Ingezwenkte halsgevel (1732 onder de krullen) : tuitvormige top.
3867. - 61, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met kuif,
3868. - 62, Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken.
3869. - 67. Halsgevel (± 1700) , In den top een vat,
3870. - 72. Halsgevel (XVIII la), Top gewijzigd,
3871. - 84. Gevelsteen: man in kleedij (XVII b).
3872. - 85, Halsgevel (1713 in den top). Siervazen op
de vleugelstukken.
3873. - 87, Ingezwenkte halsgevel (XVIII a) , Onder de
krullen: „Den vergulde Bijbel' '.
3874. - 88, Ingezwenkte halsgevel (XVIII a),
3875. - 89. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met kuif,
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3876-3878. — 91, 93 en 95, Drie tot puntgevels gewijzigde trapgevels (XVII b), Bergsteenen banden. Ontlastingsbogen. In den top van elk een smalle rondboognis to veers„
3879. — 99, Twee ovale vensters (XVII c) in cartouches.
3880. — 101, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met kuif.
3881. — 104. Halsgevel (1720 in den top).
3882. — 109. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c),
3883. — 111, Ingezwenkte halsgevel (XVIII b).
3884. — 123, Gevelsteen (XVIII c) : boom „D'Hulse, Het

tijdelijk vergaat, 't Eeuwige bestaat".
3885. — 125. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) met kuif,
3886. — 128, Ingezwenkte halsgevel: tuitvormige top,
waarin een bijenkorf en: 1750.
3887. — 132, Halsgevel (XVIII a) met segmentvormig
fronton.
Zoutkeetsgracht,
3888-3890. — 14, 16 en 18. Drie pakhuizen (XVIII d)
met puntgevels, Rondbogige vensters en luiken. In de toppen ronde lichtopeningen,
zoutstee g.
3891. — 10. Halsgevel (+ 1725) met vleugeistukken,
Zwanenburgerstraat,
3892. — 4. Halsgevel (XVII c) met vleugelstukken,

waarop festoenen en met twee omlijstingen van ovale lichten, Festoen om het hijschbalkgat,
3893. — 21. Halsgevel (XVII c) met vleugelstukken en
gebogen fronton, waarin een schild, Twee omlijstingen van
ovale lichten.
3894. — 26, Gevel met rechte kroonlijst (XVIII d).
Steen (41700) : de Blauwbrug, „De Blaauwe brugh over den
Amster,
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3895. — 35, Twee omlijstingen (XVII c) van ovale lichten.
3896. — 51. Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) ; tuitvor-

mige top,
Zwanenburgwal,
3897. — 25. Pakhuis met ingezwenkten, tuitvormigen
top, waarop een kuif, iOnder de aanzetkrullen: Anno 1761.
3898. — 27, Fragment van een zeer geschonden pilastergevel (XVII c), thans met rechte kroonlijst. Onder twee yensters festoenen,
3899. — 30, Ingezwenkte halsgevel (XVIII c) . tuitvormige top, Hijschbalk,
3900. — 38-40, Pilastergevel (± 1650) met twee reeksen
Dorische en Ionisdhe pilasters, Geprofileerde rechte kroonlijst, Steen met Hebreeuwsch opschrift en: „Op uwe salichheyt wachte ick, o heere",
3901. — 43, Ingezwenkte halsgevel (XVII c) met festoenen op de zijkanten en segmentvormig fronton, Smalle zijvensters, Festoen om den hijschbalk,
3902. — 48, Houten kroonlijst (XVIII a) met vier gesneden consoles,
3903. — 51. Halsgevel (+ 1725) met vleugelstukken en
gebogen fronton, Hijscihbalk,
3904. — 68, Houten kroonlijst (XVIII c) met vier gesneden consoles,
Molen s,
3905-3907. Buiten ide Zaagmolenpoort staan nog drie

h out en pal tr okmo 1 ens, n,l, „De Eenhoorn", „Het
Luipaard" en „De Otter",
3908. Aan .de Kostverloren vaart bij „De Baarsjes" staat
de steenen krijtmolen „De Hoop" (1784),
3909. De k o r e n m o l e n „De Gooyer" (steenen onderbouw XVII c), op het voormalig bolwerk Oosterbeer bij de
Muiderpoort, is de eenige overgeblevene van ide zes-en-twin.tig bastionmolens, Gevelsteen: ,,,D Molen de Gooyer",
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h. Musea, verzamelingen.

1, Het RIJKSMUSEUM heeft in den oostelijken toren een
spel van vier-en-twintig klokken, waarvan een in 1553, acht
in 1554, een in 1556, een in 1583, een in 1587, een in 1598
gegoten door Peter van 'den :Gheyn te Mechelen voor den (in
1857 gesloopten) kerktoren te Arnemuiden en in 1898 naar
hier overgebracht; e'en klok is vergoten en tien nieuwe zijn
gegoten in 1900 door Petit en Fritsen.
In het Rijksmuseum 'bevinden zich de volgende verzamelingen:
Het Rijksmuseum voor schilderijen bestaande uit:
I. De aan het R ij k in 'eigendom toebehoorende schilderijen in olieverf, pastel en miniatuur, waaronder afkomstig
uit:
het Trippenhuis (f 65), het Admiraliteitsgebouw (d 15a),
de vergaderzaal van de ,directie van den Levantschen handel (in het oude Raadhuis), het Kolouiaal magazijn, het
agentschap van het Ministerie van Financier (f 6 en g 1027)
het huis Huydecoper (g 3231), het 0, I, huis (d 9), de Oude
kerk (e 1), , de Nieuwe kerk (e 2); ide Oude Evang.-Luthersche kerk (e 11) en het Agnietenklooster (f 68), alle te
Amsterdam;
het Nationaal museum, het Koninklijk kabinet van schilderijen, ,de modelkamer van de Marine, het departement van
Kolonien, het huis van Const, Huygens, het Koninklijk
paleis, de Oranjezaal, het Stadhouderlijk kwartier, de zaal
der Staten-Generaal 'en de Trêveszaal, het Rijksarchief, het
huis van Bewaring en ,de stallen achter de Kloosterkerk, alle
te of bij 's-Gravenhage;
, de- gemeentehuizen te Delft, Haarlem en Heusden; het
voormalig Stadhouderlijk hof te Leeuwarden; het Gouvernementsgebouw te Groningen; de huizen Honselaersdijk bij
Naaldwijk, Nieuburg bij Rijswijk, Wel bij Ammerzoden,
A.
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Moermont bij Renesse; het Hof van Holland te Noordwijk;
het Paviljoen te Haarlem; het Hoogerhuis te Randenbroek;
het huis Royaards te Utrecht (Nieuwe Gracht 8) ; het kantoor der al, Compagnie, de Admiraliteit van de Maas en
de Rijksmarinewerf te Rotterdam; de Admiraliteit en de
Rechtbank (voormalig huis-van ,de Perre) te Middelburg; de
Weeskamer te Delft; de idirectie der onbeheerde boedels te
Paramaribo;
de N. H, kerken te Alkmaar, Warmenhuizen en Kerkwijk;
de Oud-Kath, kapel in den Driehoek te Utrecht; de Oudkloosters der Brigitinessen te
kerk te Enkhuizen;
Utrecht, Uden en Koudewater.
2. bruikleenen ider gemeente Amsterdam:
a. de verzameling van 224 oude en demi-moderne schilderijen van het legaat-A, v. d, Hoop (1854);
b. de familieportretten van het Amsterdamsche regentengesladht Bicker (legaat-douair, van Winter-Bicker, 1881) ;
c. de schilderijen der ontbonden maatschappij „Felix
Meritis" (f 73) ;
d. schilderijen afkomstig van P. de Clercq en P. van
Eeghen, Mevr. Messchert van Vollenhoven-van Lennep, Mr.
J, F. van Lennep, C, P, van Eeghen;
e. schilderijen uit tal van . gemeenteliike gebouwen en
meest opgeheven gemeentelijike instellingen, zooals het
voormalig Prinsenh'of (d 15a), het voormalig stadhuis op
den Dam met , de istadskunstkamer en de kamer van
het Groot Kramersgilde (d 1) , de Universiteit (I 66), het
Oude Mannenhuis (f 14), de ,drie Schuttersdoelen (d 28, 29
en 30), het Binnengasthuis (I 20), het Leprozenhuis (1 22) ,
het Chirurgijnsgilde en het Collegium Medicum in de Waag
(b 2) en de Kleine Vleeschhal, vergaderkamer van het Geneeskundig Toevoorzicht, het Spinhuis (I 25) , het Rasphuis
(1 26), het Werkhuis (I 28) , de Oude en Nieuwe-Zijdshuiszittenhuizen (f 15 en 16) , de vergaderzaal der Oppercommissa426
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rissen der Walen (b 7), de Staalhof (d 22), de kamer der
Saainering (d 22), de Hortus Botanicus (I 67) en het Aalmaezeniersweeshuis (I 11) ,
3, verschillende bruikleenen van instellingen en particulieren in en buiten de gemeente, o, a, van het Kon., Oudheidkundig Genootschap (zie h 3 op blz, 432), de Oud:e kerk
(e 1) , het Rijpenhofje (I 54) en de Doopsgezinde diakenen
te Amsterdam; de gemeenten Utrecht , en Gorinchem; de
Ned, Herv. kerkvoogdijen te Haarlem; het weeshuis te Oudewater; }de Emmanuelshuizen te Zwolle en de van Weedestichting te Utrecht,
Catalogi van de schilderijenverzameling: Catalogus der
schilderijen, miniaturen enz, in het Rijksmuseum (1903, uitverkocht); Engelsche uitgave (1910) , Fransche (1911), Duitsche (1920).
Het Rijksprentenkabinet, bestaandeuit:
1. Kunstverzamelingen.
a.
, eene verzameling van prenten in den ruimsten zin des
woords (gravures, .etsen, zwarte kunstprenten, houtsneden
en steendrukken) van alle tijiden en alle volken, toebehoorende aan den Staat, Hierin zijn ook opgenomen: de verzameling prenten, loopende tot aan den tijid van dezen verzamelaar, door M, Hinlopen Tzn, aan de stad vermaakt, eertijds in de kunstkamer op het Stadhuis (zie d 1, blz, 20),
daarna in de Rijksacademie van Beeldende Kunsten (zie
h 4 op biz, 436) : eigendom der gemeente Amsterdam; verder
een aantal prenten afkomstig nit het legaat-N, d'e Gijselaar
aan het prentenkabinet te Leiden,
b. eene verzameling teekeningen van alle tijden en scholen, toebehoorende aan den Staat, waaronder het geschenkmevrouw A. H. Beels van Heemstede-van Loon en het
legaat-P, A, van der Velden, Hierin zijn ook opgenomen de
verzameling teekeningen afkomstig van ide maatschappij
B.
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„Felix Meritis" en in bruikleen gegeven door de gemeente
Amsterdam, benevens een aantal teekeningen uit het genoemde legaat-de Gijselaar,
2. Historische verzamelingen,
a. prenten en teekeningen op de geschiedenis van Nederland betrekking hebbende, waaronder de atlas-Fred, Muller
(gedrukte catalogus van 1863 82).
b. topografische prenten en teekeningen, hoofdzakelijk
op Nederland betrekking hebbende, waaronder de bestanddeelen van den atlas-Halma, die niet reeds in bet overige
gedeelte der verzameling vertegenwoordigd zijn, en de verzameling van het Kon, Oudheidkundig Genootschap,
c. portrettenverzameling van alle tijden en landen, waaronder het geschenk-D, Franken Azn, en de verzamelingDrugulin,
d. ex-libris van alle tijden en scholen, waaronder het
geschenk-F, G, Wailer,
e. kinder- en volksprenten, alsvoren,
I. optica-prenten (XVIII),
g. een verzameling boekbinderspapier (geschenk-F, G.
Waller),
h. eene boekerij van werken van alle tijden en scholen,
waaronder door prenten genlustreerde boeken, een verzameling werken over bouwkunst (geschenk-A, N, Godefroy)
en eene verzameling veilingscatalogi, waaronder die der
maatschappij „Arti" en die van het genootschap „Pictura" to
Groningen,
Van de onder, 1, en onder 2, a—c en h vermelde verzamelingen bestaan alphahetische, van deze en andere rubrieken
ook systematisc'he kaart-catalogi in handschrift,
Het Rijksmuseum voor beeldhouwkunst
en kunstn ij verhei d*); beeldhouwwerk, meubelen, aarC.

*) Tot 1927: „Nederlandsch museum voor geschiedenis en kunst"
(zie ook blz. 430 en 432).
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dewerk( glaswwerk, goud- en zilverwerk, geweven stoffen,
kleederdrachten; ook twee poppenhuizen: een (± 1700) vervaardigd voor den resident van Rusland, Chr. van Brants,
naar het door ,dezen bewoonde huis, en een (XVIII d).
a. b e eldhouw w e r k: Hieronder de volgende aan de
gemeente Amsterdam toebehoorende stukken: 1) Vier eiken
beelden (XV b), zeg, graven van Holland, afkomstig uit de
vierschaar van het nude Raadhuis; notenhouten groep
(zie bij 1 15) ; tien koperen beeldjes (± 1430), afkomstig
uit de werkplaats van Jac, de Gerines; beeld van
de Razernij (toegeschreven aan H. de Keyser), vroeger
opgesteld op den binnenhof van het Dolhuis (1 21);
model in gebakken aarde van het graf beeld van Willem den
Zwijger to Delft (door H, de Keyser) ; borstbeeld in gebakken aarde van idr, Nic, Tulp (door A. Quellinus) ; schetsen in
gebakken aarde (1650-51, door A. Quellinus en zijn leerlingen) voor beeldhouwwerken in het Koninklijk paleis, 2)
b. m e u b el e n: Hieronder aan de gemeente Amsterdam
toebehoorend: zes stoelen (XVIII a) uit het Leprozenhuis
(1 22) , een kantoorstoel (XVII b) uit de Bank van Leening
(zie bij f 19), twee vergulde armstoelen (XVIII B) ;
-c. z i 1 v e r werk: Hieronder een zilveren kan en
schotel (1655, door J. Lutma, zie bij d 1 op blz. 20)
en de volgende van Amsterdamsche corporaties afkomstige, nu aan ide gemeente Amsterdam toebehoorende,
stukken 1) : vergulde keten (XVI a) van den koning
van bet St. Sebastiaansgilde (zie d 28), met vogel,
vergulde keten (XVI a) van den keizer van het St.
Jorisgilide (zie d 29), met geZmailleerden papegaai en tien
sehildjes (1502-1644) ; vergulde keten (XVI b) van den
koning van het Kloveniersgilde (zie d 30), met vogel en twee
1) Voor het aan het Kon. Oudh. Gen. toebehoorende, zie h 3,
blz. 433 v.v.
2) Zie Catalogus van de beeldhouwwerken, nrs. 277 en 278.
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schildjes (resp, 1631 met merk IDS, en 1633 met merk
PRVD) ; drie gedreven, ten edeele vergulde bodebussen
(1548, merken: Amsterdam, D) ; drinkhoorn (1565, merken:
Amsterdam, Y) van het St, Sebastiaansgilde (zie d 28) ;
gedreven beker (1566, merken: Amsterdam, Y) in den vorm
van een hoorn, afkomstig van het St, Jorisgilde (zie d 29) ;
drinkhoorn (XVI b, merken: Amsterdam, C) van het Moveniersgilde (zie d 30) ; vijf vergulde , en gedreven bekerschroeven (1606, merken: Amsterdam, Y en CL dooreen = Leendert Claesz, van Emden?) vergulde en gedreven schotel
met kan (1614, merken: Utrecht, T en AV door ielkander =
Adam van Vianen), versierd met cartouches ‘en medallions,
waarin voorstellingen van den slag bij Nieuwpoort, steden
en zeegevechten; met zilver beslagen palissanderhouten
scepter (XVI a) van den koning van het St, Sebastiaansgilde
(zie d 28), op den top een zilveren vogel; vier gedreven
begrafenisschilden (1643; merken: Amsterdam, M, DI)
van het ,schoenlappersgilde; vier (1633) van het korenwegersgilde (d 25) ; gedreven begrafenisschilden (XVII B)
van het scheepstimmerliedengilde; brandewijnkan (XVII,
Utrechtsche keur), vermoedelijk vroeger gebezigd door
schout en schepenen bij die uitoefening van het halsrecht; gedreven beker (1717, merken: Amsterdam, G, VA)
van het hoogheemraadschap van den Zeeburg en Diemerdijk
(zie biz, 449); bodeteeken (XVIII) van het nude en nieuwe
corduaniersgilde,
d, g 1 a s w e r k, Hieronder aan de gemeente Amsterdam
toebehoorend: zie ibij d 1 op blz, 20 en bij e op blz, 51,
Catalogi van het „Nederlandsch museum voor geschiedenis
en kunst" (zie de hoot op biz, 428) ; van ede beeldhouwwerken
(2e druk, Amsterdam, 1915) ; van de meubelen (2e druk,
Amsterdam, 1913) ; van het goud- en zilverwerk (Amsterdam, 1902) van de textiele kunst (Amsterdam, 1903),
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Van fdit museum maken thans ook deel uit:
e. de verzameling van pleisterafgietsels,
Beknopte catalogus (Amsterdam, 1915).
f. de verzameling van bouwfragmenten
en g e v el s t e e n e n. Onder de bouwfragmenten, ten
cleele opgesteld in den twin van het museum, bevinden zich:
Twee traveeg n uit de voormalige Kleine kerk te Edam;
de Bergpoort (1619), afkomstig uit Deventer, met beeldhouwwerk van H, de Keyser; de Heerenpoort (1621), afkomstig
uit Groningen; de Waterpoort (1642) , afkomstig uit Gorinchem; de stalmuur (-I-1600) van de Kon. Militaire Academie
te Breda; poortjes (XVII A) afkomstig uit Enkhuizen, het
Binnenhof en het Militair hospitaal te Utrecht; fragmenten
van een muur met pilasters (XVII b), afkomstig van
een gebouwtje van Elsevier naast de Universiteit te Leiden; stucplafond (1775), afkomstig uit het huis Schiekade
65-67 te Rotterdam; pilasters, lijstwerk met ornament, gevelsteen (1555), uit een afgebroken huis aan den hoek van het
Damrak en de Tesselsche kade; twee eiken balkdragers met
gesneden figuren (XVI), afkomstig uit een gesloopt huisje aan
de Hasselaarsteeg; tien gesneden balksl'eutels (XVI), afkomstig uit het gesloopte huis Warmoesstraat 5; idrie Bogen met
pilasters, zijnde een gedeelte van het in 1875 afgebroken
huis (door Jacob van Campen) van Constantijn Huygens te
's-Gravenhage; een betimmering, schoorsteen en plafond
(XVII B), afkomstig uit het afgebroken Leprozenhuis
(zie f 22) ; verschillende onderdeelen (XVI d), als: twee
gesneden eiken sleutelstukken, een muurstijl, vijf korbeelen,
twee gevelsteenen en een steenen cartouche, alles afkomstig
uit het afgebroken Rasphuis (zie I 26) ; zes gebeeldhouwde
zandsteenen consoles (XVI d), afkomstig tilt het afgebroken
huis Singel 316; tien gesneden eiken kraagstukken en een
stuk fries, afkomstig uit een huis aan de Heerengracht bij
de Driekoningenstraat; achttien fraai gesneden eiken kraagstukken (XVI d) en ,een kraagsteentje (XVI d), afkomstig uit
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het huis Warmoesstraat 145; twee zandsteenen vensteromlijstingen (XVII c), afkomstig van een huis aan het Singel; vier zandsteenen pilasterkapiteelen met voetstukken
(XVII d), afkomstig van , een huis aan de Keizersgracht;
zandsteenen balcon (XVII c), afkomstig van het afgebroken
woonhuis van den architect A. Dorsman aan de Heerengracht 625 (zie g 1148) ; ,geveltop (1725) met beeldhouwwerk: twee weesjongens een cartouche houdend (toegeschr.
aan Ign, van Lochteren), en vier houten consoles (XVIII a),
een ien ander afkomstig van het huis Kalverstraat 71 (zie bij
I 1: Burgerweeshuis) ; tuinhuisgevel (XVIII b, vermoedelijk
door Jacob Otten Husly) met beeldhouwwerk (door Ign, van
Lochteren), een en ander afkomstig uit het perceel Keizersgracht 585; ijzeren hek (XVIII13) van het buiten „Over-Amster aan den Amsteldijk; schoorsteen (XVIII a), Japansche wandversiering en zonnewijzer op hardsteenen voet
(XVIIII3), afkomstig van het Oost-Indische ,huis (zie d 9);
eenige houten beelden en bloemslingers uit den vroegeren
Stadssdhouwburg aan het Leidsche plein; twee trapleuningen
(XVIII d) uit het Zeemagazijn (zie d 3) ; een poort van
's Lands werf (zie d 4) ; een schouw uit de W, I. pakhuizen
(zie d 14),
In de muren van den Drucker-uitbouw zijn aangebracht:
vier gevelsteenen (XVII) ; een tiental festoenen (XVII B);
een zestal cartouches (XVII c) ; een beeldje van de Fortuin
in een nis; ,drie bergsteenen vensteromlijstingen (XVIII b),
afkomstig uit het huis Heerengracht 589; vier zandsteenen
pilasterkapiteelen (XVII d), afkomstig van ieen huis aan de
Keizersgracht; in een tuinkoepel (1730) , afkomstig uit Heemstede, zijn nog verschillende gevelsteenen ingemetseld; zie
ook bij h 3 g,
D. Het Nederlandsch museum voor ges c h i e d e n i s: schilderijen, portretten, meubelen en andere
voorwerpen betrekking hebbend op de geschiedenis en op
historische personen,

432

RIJKSMUSEUM
2, Bezit der gemeente Amsterdam. Voor de
schilderijen, prenten, teekeningen, het beeldhouwwerk, de
meubelen, het zilverwerk, het glaswerk en de bouwfragmenten, zie h 1 A 2, B I a en b, C a-d en onder f.

3. In :bruikleen heeft het Rijksmuseum de volgende voorwerpen, toebehoorend aan het Koninkl ij k Oudhei dkundig Genootschap, (zieookh 1 A 3 enB 2 b):
a. beeldhouwwerk, snijwerk: H. Ursula met
haar tochtgenooten (XVI a), gepolychromeerd ,eikenhout;
fragment van een kruisiging (XV d), eikenhout; snijwerk (XVI a), eikenhout, afkomstig van het orgel uit
de kerk te Naarden;, twee marmeren med,aillon-portretten (1660, door Artus Quellinus) : burgemeester Corn, 'de
Graeff en zijn vrouw Catharina Hoof t; marmeren buste
van burgemeester Joh. Munter (1673) door Barth, Eggers;
twee beeldjes (XVII B) : Mars en Venus (portretten in
fantasie-kostuum) ; schoorsteenfries van .eikenhout (XVI A)
met drie wapens; fragmenten (XVI B) van ,een betimmering
van eikenhout met gestoken fries, afkomstig uit Enkhuizen;
gesneden balk (XVI , d of XVII a) van een binnenpui; gesneden stijien (XVII a) van wand en venster, afkomstig uit
Amsterdam; marmeren schoorsteen met eiken- en palissanderhouten mantel en dito betimmering (-E- 1650) ; eikenhouten deur (+ 1650) met twee paneelen; binnenportiek
(XVII B) van twee Bogen, afkomstig uit Rotterdam;
b. m e u b e 1 e n: Eikenfiouten dressoor (-I- 1500), afkomstig uit het hofje, gesticht ,door de familie Palinck-Foreest te
Alkmaar; eikenhouten buffet, (1583) met inlegwerk; twee
ebben- en palissanderhouten tweedeurs-kasten (XVII d);
eikenhouten , deurtjes (XVII B) van een (muur ?-) kastje, afkomstig uit Enichuizen; paneel (4- 1650), afkomstig van een
kastje (?) ; twee .opengewerkte notenhouten ,deurpaneelen
(XVII B) ; opengewerkte ieikenhouten fries (XVII B) ; eikenhouten bedstede (XVII A) ; eikenhouten ledikant (XVII B),
28
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versierd met palissanderhout; mandewieg (XVIII) ; notenhouten kist (XVI c) ; eikenhouten kistje met bol deksel, op het
voorbord in steekwerk: kechtspraak van Salomo, opschrift
en: Anno 1606; koffer (XVII a), volgens overlevering gediend
hebbend tot vervoer van Hugo de Groot; grenenhouten kist
(XVII A) , met leder iovertrokken ; eikenhouten kistj e
(XVII A) ; vurenhouten linnenkist met ijzerbeslag: 1670;
dergelijke kist: 1696; twee-en-twintig stoelen (XVII) ; twee
(± 1700) en vijf (XVIII) ; twee tafels (XVII) ; eikenhouten
pers (XVII A) ; twee spinetten (XVII A) ; spiegel- of schilderijlijst (± 1750) ; beukenhouten vogelkooi (XVII B).
c. zi 1 v e r w e r k: Relief (XVII B) met 'gedreven voorstelling: Christus als hovenier, later gemerkt: IL 1649; gedreven kop (XVII (d, merken: Augsburg en H M = Heinrich
Mannlich?) op drie bonen, met cartouche-ornament en voorstellingen van Geloof, Hoop en Zachtmoedigheid; brandewijnkom met drijfwerk (XVII a of XVIII, merken: Friesland,
gekroonde lelie = Johannes Lely? en twee onleesbaar) ;
drinkschaal (XVIII a, merken: 3 — F R) : zg, Hansje in den
kelder, op den voet ,drie opgelegde gegoten vrouwenbeeldjes
en zes gegraveerde medallions op de kop, op 't verhoogde
middenstuk een krijgsmansbeeldje, familiewapens; glazen
beker met verguld zilveren voet en deksel (± 1550, merken:
Antwerpen, N en P S . dooreen), den voet met cartouches
waarop ieeuwenkoppen, nodus en satyrkoppen, het deksel
met gedreven voorstellingen: triomf van Fabius Maximus,
wordt bekroond door fleuron met ever, aan den onderkant
drijfwerk; ananasbeker 0-1600, Duitsch werk) ; kroes
(XVII b) met gegraveerde wapens, in het latere voetstuk
een dobbelsteen; beker (XVII B, merit: rad?) met gedreven voet, de kop met graveerwerk: de Drie koningen; met gedreven medaillon versierde beker met deksel, in 1678 aan de stad' Zwartsluis geschonken door
Hendrik Bentinck (merken: Zwolle, IK aaneen = Joh,
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Kuynder) ; beker (XVII) met voorstellingen van Prudentia, Temperantia en :Mansuetudo; Boos (XVII) met
parelmoeren deksel waarop drie amoretten, gemerkt C, Bellekin; snuifdoos (XVII) met graveerwerk op zwarten grond,
op het ideksel drinkende boeren naar Bega; tabakspot, eereprijs van de Kon, Ac, van Valence en Dauphine 1787;
tabaksdoos (1800, merken: tempel(?), 1800 en ?), het deksel gegraveerd door J, R Visser Bender; gouden snuifdoos
(XVIII, merk: ILM) met versiering in vier kleuren good;
tafelschuier met zilveren rug (± 1650) met drijfwerk: ruitergevecht door C, Baardt; lepel met gegraveerd opschrift:
„William rex, Maria regina, 21 April 1689", igekroond, benevens hun beider borstbeelden; gegoten lepel (XVII, merk:
rozet), steel versierd met bloemen en amoret; lepel en vork,
waarin gegraveerd MVDM, (1766, merk: Amsterdam) ; vork
met zilveren heft (XVII a),
d. g 1 a s w e r k: Kelkglas met drilwerk (XVIII b) : zeilfregat; twee kelkglazen (1760) met drilwerk door J, Sang;
glazen bokaal (1768) met drilwerk: droogmaking van Watergraafsmeer; kelkglas (XVIII d) met stipwerk, vermoedelijk
door a Wolff; glazen bokaal (XVIII) met stadswapen in
drilwerk,
e. v e r de r: twee gobelins (XVII c, door Alex Baert) ;
twee fragmenten goudleer met jachtvoorstellingen (± 1700) ;
tafelklok (XVIII) met schildpadden kast, gemerkt op wijzerplaat: N, Weylandt, Amsterdam; talrijke stukken porselein,
aardewerk en steengoed; bronzen plaquette (XVI) met Adonis, Venus en Amor , en jachttafereelen; geel koperen meetinstrument (1582) ; koperen kaarsenkroon (XVII) met zes
armen; stalen sleutel (-I- 1700), versierd met acanthusbladeren en. monogram CM,
1. g e v e 1 s t e e n e n; o, a, met: haringbuis (1598),
Nieuwe Testament (1613), twee monniken (162,)', Emaus
(1626), roemer (1646), familiewapen (1668), bok (1670), „D,
Schafbanck" (1672), Stad Ulm (1672), wapen-van Baerle
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(1686), „D goudtslagershamer" (1681), „D Kuyper" (1701),
„Doude karreman" (1720) , „D Valk" (1742) , Erasmus (1746),
de Arke Noachs, „d'Coromandelse Catoenbaalen", „De verguide Waage", „Zeeburgh7, „In de stat van Grol", „De 3
roskammen", „D Aker", ,,D Meermin met de spelt", „De Rosekrans", „De gekroonde Jaaglijn", Elias en de raven, H.
Jozef, Nestorianus en Castorianus, Zie ook bij h 15 op blz,
445,
g. Munten en penningen,
Catalogi der verzamelingen van het Kon, Oudh, Gen.: van
de muntverzameling (1897) , van de penningverzameling met
een vervolg op den vorigen (1912) ; van de boekerij (1878).
4, Stadhouderskade 86, De RIJKSACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN bezit:

Vier zaalbeschilderingen, in den trant van I, de Moucheron met halve figuren in den trant van G, de Lairesse, afkomstig uit het huis Heerengracht 132,
Zij heeft in bruikleen uit het Rijksmuseum een tweetal
schilderijen (XIX A) en van de gemeente Amsterdam een
gedeelte (ruim 1100 , stuks) van de prentverzameling van
M. Hinlopen Tzn,, welke vroeger in de Stadskunstkamer
(zie d 1) werd bewaard, De prenten van H. Seghers en nog
ruim 1400 andere uit deze verzameling zijn overgedragen
aan het Rijksprentenkabinet,
Verder bezit deze Academie een groot aantal bouwfragmenten, welke zij in 1926 in bruikleen heeft gegeven aan de
gemeente Amsterdam, en door deze zijn opgeslagen in het
buiten „Frankendaal" (voorheen gemeente Watergraafsmeer,
zie biz, 457), Hieronder: drie pijlers met bogen, kraagsteenen, baldakijnen, kapiteelen, fragmenten van twee portieken,
alles afkomstig uit ,de afgebroken Nieuwezijdskapel (zie e 4) ;
boogvullingen uit de Domkloostergang te Utrecht, hoekstukken, gewelfribben en spanten uit de abdij te Middelburg;
fragmenten van iden hoofdingang der grafelijke zaal te
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's Gravenhage; contrefortafdekkingen, kraagsteenen en
beeldfragmenten uit de St Walburgskerk te Zutphen; gevelbekroning uit de St, Michaelskerk te Zwolle; drie pinakels
van de St, Bavokerk te Haarlem; twintig profielsteenen uit de
Broerenkerk te Groningen; twee kolommen en zeven dekstukken uit den kelder van Sjaerdema-stins te Franeker;
eenige festoenen en boogstukken uit het OZ, Heerenlogement te Amsterdam (d 31) ; zandsteenen fragmenten van
den gevel „Het Moortje" met twee gebeeldhouwde figuren
en een gevelsteen; talrijke onderdeelen, afkomstig van een
afgebroken gevel aan de Kalkhaven te Gorinchem; ten
slotte eenige gevelsteenen: „Smierens Rosijnvat", „de Wetsteen" (1728), „de Esseboom", „d'Rink in 't diep" en een
met een engel in relief,
5, Het STEDELIJK HISTORISCH MUSEUM in de St,
Antoniespoort (zie b 2) bewaart o, a, eenige modellen
van gebouwen als van het oude Stadhuis en de oude Waag
op den Dam, de Boerenvischmarkt (1815-1820), de oude
Beurs (1845) van &cher, de Oosterdoksluis (1813) ; een
archiefkast (XVI), afkomstig uit de „Llieren kapel" der
Oude kerk (zie e 1) ; een zilveren schaaltje (XVII b) met lepel
van het Bergenvaardersgilde; een aantal gilde- en andere
penningen; twee koperen windvanen, afkomstig van de Oude
Waag op den Dam, en twee, afkomstig van het Admiraliteitsgebouw (d 15a) ; een spiegellijst van gesneden palmhout (XVII c, door A, Quellinus) ; een zwartmarmeren
steen met gedenkvers (1660) van Const, Huygens betreffende de inwijding van het stadhuis; een reusachtig houten
beeld van Goliath (1625, door Alb, Vinckenbrink, van
Spaarndam) en twee kleine beelden van David en zijn
schildknaap (door denzelfde), oorspronkelijk vervaardigd
voor het oude Doolhof aan de Prinsengracht; eenige regentenborden (zie bij f 11), een aantal schilderijen, w, o,
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thonisz., vroeger in het Stadhuis), ciao (1684, door J, De
Micker), het oude Stadhuis op den Dam (panel, door
J. Beerstraaten); de brand van het oude stadhuis (door
Corn, De Bie), het stadhuis van Van Campen (1673, door
G. Az, Berckheyde), optocht der leprozen op den Dam
(1633, door A. van Nieulandt) , afkomstig uit het Leprozenhuis (f 22) zie verder bij b 7, d 1, d 3, d 15 a en f 15.
Verzameling der voormalige schutterij, zie h 36,
6, Paulus Potterstraat, Het STEDELIJK MUSEUM omvat
de volgende verzamelingen:
a. verzameling van moderne schild erij en en beeldhouwwerken,
b. verzameling-Suasso, Portretten (XVII BXIX A) der familie Lopez Suasso, andere portretten o, a.
door A, Camerarius, A, Palamedes, van der Does, stillevens
0. a. door A, Calraet, ,genrestukken, landschappen, zeestukken,
C. portretten der familie Nolthenius,
door J, F. Bodecker, B. Denner, C, H. Hodges e, a., (in bruikleen van , den beer R. P, J, Tutein Nolthenius),
d. Verzameling van bouwfragmenten en
g evelst e e n e n, onderdeelen van Amsterdamsche binnenhuizen (de laatste meerendeels opgestel.d en aangebracht
in de Sophi a-A ugust a-s tichtin g) : keuken, samengesteld uit fragmenten en materialen (+ 1700), afkomstig uit
de voor den aanleg der Raadhuisstraat gesloopte huizen Keizersgracht 187, 189 en 201; kamer met stucplafond (± 1800),
afkomstig uit het genoemde huis Keizersgracht 189; marmeren schoorsteenmantel (XVIIIc) uit een idler huizen; marmeren schoorsteenmantel, afkomstig uit een gesloopt huis aan
de Nassaukade; kamer met zolderschildering in kleuren en
vier hoekstukken, bruin in bruin (1742, door Jac. de Wit),
afkomstig uit het huis Heerengracht 250, met betimmering en
marmeren schoorsteen, afkomstig uit het huis Keizersgracht
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en met trijpbehangsel, afkomstig uit de regentenkamer
van het voormalig Oudemannenhuis (zie I 14) ; schoorsteenstuk: allegoric op den koophandel (door G, de Lairesse) ; zaal
met stucplafond, mahoniebetimmering (± 1750), en schoorsteenstuk (1748, door Jac, de Wit) , afkomstig uit het voormalig Burgerziekenhuis aan de Keizersgracht, trapportaal
van idezelfde herkomst; geschilderd behangsel (XVIII B),
schoorsteenstuk (toegeschreven aan J, de Wit, doch vermoedelijk ± 1800) ; zaal met betimmering (XVIII d), geschilderde behangsels (XVIII d, door Jun, Andriessen) en een
deurstuk, afkomstig uit het huis Doelenstraat 20 (het stucplafond afgedrukt naar het oorspronkelijke), geschilderd
plafond (XVII b) uit het ,gesloopte huis Heerengracht 190,
met schouw, afkomstig uit 'het „huis met de hoofden" (zie
201

g

1389).

In de directiekamer: betimmering, schoorsteenmantel en
behangsel van zij de-damast, afkomstig uit het huis Keizersgracht 119a (het plafond afgedrukt naar het oorspronkelijke),
In den twin: fragmenten van een gesloopten ,gevel (XVI b)
aan de voormalige Kraaiengang; poortje van de eerste
Beurs, houten frontispice van het voormalige Commandantshuis op den Dam, gevelsteen (H, Victor), afkomstig van een
molen bij ide Raampoort (Marnixstraat),
In het magazijn: geschilderde behangsels (XIX a), afkomstig uit het ,door Le Brun, hertog van Plaisance, gebouwde
huis Heerengracht 119a.
e. topografische verzameling,
1. igeschiedkundig-medisch-pharmaceu-

s c h m u s e u m: hierin o, a. de inventaris der krankzinnigenzaal van bet voormalig Buitengasthuis (zie I 21) en een
kraamkamer met betimmering en schoorsteen, met schildering in grijs (door J. de Wit), afkomstig uit het gebouw „Zeemanshoop" (zie h 18 en g 1075),

ti
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g. museum en archief voor Tijdrekenkunde.
h.
J an en Caspar Luyken-verzameling:
prenten, teekeningen en boeken met prenten, Catalogus
door P, van Eeghen en J, Ph. van der Kellen, De verzameling wordt overgebracht naar het Rijksprentenkabinet (zie
h 1 B op blz, 427),
i. Bilderd ij kmuseu m. Is overgebracht naar de
Universiteitsbibliotheek (zie h 7),
Singel, De UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK (voor het
gebouw zie d 28) bezit:
Gesneden kast (XVII c) met atlas van Joan Blaeu; twee
houten borden met drukkersmerken van Abr, de Wees en
Jac, Aertz Colom; een aantal Magnus-banden (XVII B),
0. a, am den trouwbijbel van Albert Magnusz, den zoon van
den binder; ,eenige zeeatlassen, to Amsterdam gedrukt;
Armenische boeken, als voren; portretten van Ger. Vossius
(XVII d, copie of repliek naar het stuk in het bezit der
Remonstrantsche gemeente, zie e 14) en van P. C. Hooft
(copie naar het stuk door van Mierevelt in 'de Universiteit,
zie I 66),
Verder bevat deze bibliotheek de verzamelingen V o ndelmuseum, Bilderdijkmuseum, bibliotheca Rosenthaliana, prentenatlas der Remonstrantsche gemeente (zie h 23, h 6 i, h 29
en 21),
7,

8. Amsteldijk, In het GEMEENTEARCHIEF, voorheen
stadhuis van Nieuwer-Amstel, worden bewaard: eiken,
aan de voorzikle met ijzer beslagen, kast (XVI A) uit de
„Iheren kapel" (zie e 1) ; eiken bolpoottafel (XVII) , afkomstig uit de St, Antonieswaag (b 2) ; zes eiken leunstoelen
(XVII) met trijpbekleeding nit het Raadhuis (d 15a) ; twee
eiken, met leer bekleede stoelen (XVII b) uit de Oude
kerk (e 1) ; vier eiken, met leer bekleede stoelen (XVII b),
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uit het Tuchthuis (1 26) ); vijf kruikjes van Duitsch aardewerk (XVI, 'een met het stadswapen en: 1642) ; eiken tafel
(XVII A) ; notenhouten „sterrenkastje" (± 1700) ; beeklje
van Tegelsch aardewerk (XVI, op , den voet: „Claes-Broer");
mahoniehouten kast (XVIII d), waarin de verzameling zegelstempels (XVI-XIX) ; drie gebrandschilderde ruiten (een:
1615, met wapen van Jacob Corns, Hoof t, een met wapen
van Pieter Hasselaar, en een met het wapen van Antonie
Oetgens van Waveren) , Voorts de volgende portretten: Karel
V met het Gulden Vlies (XVI A, paneel), Andries Boelens
(copie 'XVII A naar origineel XVI A), Hendrik Pz, Boelens
(± 1580, paneel), Joost Buyck (copie XVII A naar originee]. van 1588), Nic, Tulp (XVII B, copie naar dat in de
verzameling-Six, secretaris Corn, Munter (?, door N.
Maes), Adam Bessels (XVII c), Johan Wagenaar (copie
XIX A naar Tib, Regters), Twee gezichten op de ibinnenplaatsen van het Leprozenhuis (1735, gemerkt A. van der
Laan en L, Chalon),
Het archief bevat een verzameling van prenten, teekeningen, kaarten en reproducties betrekking hebbende op de
geschiedenis en topographie van Amsterdam,
9, Heerengracht 605, Het MUSEUM WILLET-HOLTHUYSEN (zie g 1143) , in 1895 door S. L. G. Holthuysen,
weduwe van Abr, Willet, met het huis waarin het zich
bevindt, aan 'de gemeente Amsterdam vermaakt, bevat de
door genoemd echtpaar bijeengebrachte verzamelingen, Catalogus der boekerij door F, Coenen (1896) , der kunstvoorwerpen door F, Coenen en A, Pit (1901) , De verzameling
bestaat uit goud en zilversmidswerk (XVI—XIX) uurwerken (XVIa—XVIIIa), email (XVII en XVIII), glaswerk
(XVIid—XVIII), porselein en aardewerk (XVI—XIX A),
voorwerpen van ivoor (XVIId, XVIII), parelmoer, hoorn
en schildpad (XVIIa, XVIII), kantwerk (XVIa—XVIII),
meubelen (XVI A—XVIII), schilderijen (z.g. demi-moderne)
en teekeningen benevens miniaturen (XVII B—XIX A),
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10. Keizersgracht 609, Het gemeentelijk MUSEUM
gevestigd in een in 1863 door den architect
Corn, Outshoorn gebouwd huis, bevat:
a. schilderijenverzameling-C, F, Fodor, in 1860 aan ,de
gemeente vermaakt; stukken van meesters, die tussdhen
1840 en '60 modern waren. 'Catalogus (uitverkocht) door A.
J, Lamme (1863).
b. atlas-L, Splitgerber; oude en mod:erne topografische
teekeningen en prenten betreffende Amsterdam, in 1879
aan de gemeente vermaakt ter plaatsing in dit museum, De
stukken zijn grootendeels afkornstig uit de , atlassen-van
Ameshoff, -C. Ploos van Amstel en -H. Busserus, Catalogus
(uitverkocht) door den verzamelaar (1874),

FODOR,

11, Jodenbreestraat 4-6, Het REMBRANDTHUIS (voor
het huis zie 'g 1232) bevat een verzameling teekeningen en
etsen door Rembrandt, Catalogus, Amsterdam 1925, Verder
eenige schilderijen en meu'belen: In het voorhuis Christus
aan het kruis (door Jan Pijnas) , in bruikleen van het Mauritshuis; bergachtig landsdhap (toegesdhreven aan H, Seghers),
in bruikleen van Mr, P, W, de Koning; beweening van het lijk
van Abel (door P. Lastman), eiken betaaltafel, deurenkast,
kist, linnenpers, stoel met gesneden leeuwtjes en geborduurde bekleeding (alles XVII b) , In de zijkamer; bevrij ding
van H. Petrus (door A, Marienhof) ; Golgotha (door P, Lastman) ; offer van Abraham (door P, Lastm,an), in bruikleen van
het Rijksmuseum; gezelschap in een twin (richting Seb,
Vrancx) , eiken bolpoottafel en twee leunstoelen (XVII b).
In de achterkamer: Mazes verandert water in bloed (door
Jan Pijnas), in bruikleen van het Rijksmuseum, eiken plaatdrukpers (± 1650, Engelsch), bolpoottafel en acht stoelen
met lees bekleeding (XVI) , In de schilderkamer: verzoening
van Jacob en Esau (door Es, van de Velde) , In de insteekkamer: bolpoottafel en stoel met gesneden leeuwenkoppen
(XVII A),
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12, 0, Z, Voorburgwal 40, Het MUSEUM DE AMSTEL(voor het huis zie e 28) bevat o, m.:
Altaarstuk: Verrijzenis (1738, door Norb, van Bloemen).
Altaar (XVII c), afkomstig uit het huis Oude Schans 35,
met schilderij: H. Geboorte (XVI A, Vlaamsche school) en
met bijbehoorende paramenten,
Zerk van den priester Wouter Jonge Jacobszoon (1480),
afkomstig uit het voormalige St, Barbara-klooster, priesterzerk (zeer geschonden), afkomstig uit de voormalige kapel
van het klooster der „Oude nonnen" aan den Kloveniersburgwal,
Marmeren beeld (XVII c) van den H. Ignatius, afkomstig
uit het Kan, Paleis op den Dam (d 1),
Eenige houten beeldjes ien groepen (XV en XVI) ; houten
beeldje (XV) , voorstellende een poorter en afkomstig uit de
Oude of St. Nicolaaskerk (e 1); dito beeldje: monnik, waarschijnlijk afkomstig uit het voormalig Minderbroedersklooster.
Schilderijen, 0, a, drieluik: afneming van het kruis —
Jozef van Arimathea-Maria Magdalena (XVI a, naar een
ouder origineel) ; luik: aanbidding der herders (-I- 1530, richting J, v, Scorel), aan de keerzijde: val order het kruis
(± 1550) ; twee dwarsovale schilderijen (XVII d, door Jac,
de Wet) ; familiegroep, voorstellend den eersten regent van
het R.K. Oude Armencomptoir Jacob Dircksz, de Roy, zijn
vrouw Marritje Bonte en hun twee zoons (1641, door G, Clz,
Meeker) ; portret van Heva Vliegen van Meurs (1614);
pastoorsportretten, waaronder dat van Reinier Ingels (1660,
door zijn broeder Johannes Ingels) en dat van Leonard Marius (door N, Moyaert) ; verschillende portretten van reguhere ,geestelij ken,
Grafbord met schilderij: Mr, Jacob Buyck (f 1599), laatste
pastoor der Oude kerk, geknield voor het kruis. Het bord
ping eertijds boven zijn graf in de kerk to Emmerik, Op de
omlijsting het jaartal 1605,
KRING
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Tabernakel, afkomstig uit de voormalige St. Annakerk,
met expositietroon in den stij1 van Lodewijk XV en tabernakel met fraai ,gesneden en vergulde houten voorzijcle,
afkomstig uit ide voormalige Fransche kerk.
Glazen ,ablutiekelkje (± 1600), afkomstig nit de Oude of
St, Nicolaaskerk (e 1),
Gebeeldhouwde steenen nis (XV), afkomstig uit ,de voormalige Nieuwe-Zij dskapel (e 4).
Mahonie schrijfbureau, tevens huisaltaar (XVIII),
13, Het NEDERLANDSCH HISTORISCH SCHEEPVAARTbevat talrijke scheepsmodellen (XVII—XIX) in
eigendom of in bruikleen, o, a, van het Rijk, de heeren C, G.
Vattier Kraane ien A, W, M, Mensing, gelijk ook werkteekeningen van schepen, schegbeelden en andere ischeepsonderdeelen; een trekschuit (± 1750); schilderijen, o, a, het IJ
voor Amsterdam, en een zeegevecht (1614), beide door H, C.
Vroom; zeeslag bij Gibraltar (door C, C, van Wieringen);
zeeslag bij Solebay (1672) door Willem van de Velde den
Jonge; twee gezichten op den ouden buitenkant van Amsterdam (Prins Hendrikkade) door R, Zeeman; schetsen en teekeningen, door Willem van de Velde den Oude, van ide zeeslagen bij Duinkerken en Duins (1639, beide met fragmenten van de oude lijst), bij Ter Heide (1653), Livorno (1653),
in de Sont (1658), bij Solebay (1672), bij Kijkduin (1673);
krijgsraad voor den vierdaagschen zeeslag (1666) ; teekeningen, prenten en knipwerk met voorstellingen van zeegevechten, vischvangst, havengezichten, zeehelden enz.; verder
een aardbol van Langren en een van Willem Joan Blaeu
1599, gewijzigid in 1682) ; een hemelglobe (1603) van denzelfde; een planetarium (1628) van , denzelfde met een aardbol
(1616), andere globes en planetaria. Verzameling van Amsterdamsche zeekaarten (1583, door Alb, Haeijen) ; zeeatlas
(1708, uitgeg, door van Keulen) , Deuren, zie d 15a (Prinsenhof), Penningen en medailles betreffende het zeewezen,
MUSEUM
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14, In 1926 en 1927 zijn bij ontgravingen, o, s, aan de
Prins Hendrikkade op het in 1646 'ontstane Waalseiland, en
aan de Amstelstraat op ± 1665 uitgegeven terrein, partijen
scherven van Noord-Nederlandsch aard e w e r k (1574-1644) voor den- dag gekomen, Welke zich
thans in het Rijksmuseum bevinden, Dergelijke vondst in
1928 in een bouwput naast (le Nieuwebrugsteeg.
15. St, Luciensteeg. VERZAMELING VAN GEVELSTEENEN, bijeengebracht door de vereeniging tot behoud van
gevelsteenen (ontbonden in Februari 1927) en nu eigendom
van het Kon. Oudh, Gen. (zie ook de onder h 3 I vermelde
steenen uit ide oorspronkelijke verzameling van het Gen.).
Ingemetseld (in 1924 en 1927) in de blinde muren naast de
poort van het Burgerweeshuis, Het zijn de volgende steenen:
Melkmeisje met juk en , emmers, 1603, afkomstig van Singel 363,
Wapen, „Alckmar Anno 1607", afkomstig van de in 1856
gesloopte Waardpoort to Oudewater.
Wapenschild, „Delf Anno 1607 (?)", van dezelfde afkomst,
komst.
Wapen, „Oudewater Anno 1607", van dezelfde afkomst.
Drie latafels (?), Anno 1614,
Wan, „Coorenharp 1623", afkomstig van Rechtboomssloot.
„Inde 3 stammen vande werrelt" (XVII a ?), Keizer: „Ick
bescherm dese 2", monnik of schoolmeester: „Ick leer dese
2", spittende Boer: „Ick aerbey voor deze 2", Afkomstig van
Elandsgracht 144,
Bakker met brooden, onderschrift onleesbaar („De gekroonde wittebroodeter"?), afkomstig uit een huis in de
Oude Hoogstraat.
„D Corendrager 1626", afkomstig van Palmgracht 85.
Dubbele adelaar van het H, Roomsthe Rijk, 1633, vermoedelijk afkomstig van de Oude Hoogstraat,
Cartouche (-I- 1650) : Brie vossen, misschien afkomstig van
een huis aan de Huidenvetterssloot.
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„Vergulde Steeg n....”, 1666.
Bijl, „De Kerf Bijl 1668", afkomstig van Lange Leidsche
dwarsstraat,
„De non" (XVII?),
Man met ibokaal (XVII),
Troffel, „In De Blawe Troeffer (XVII), afkomstig van
Vinkenstraat 75,
Kroon, „Ge(kroon)t Leeuwaarden 1745", afkomstig van
Bethanienstraat 25,
Vrouwefiguur met wapenschild, waarop ,een ster (XVIII),
„De Keyserin", vermoedelijk afkomstig van een huis aan
het Rokin, ,gevonden als afdekking van een beerput in de
Zoutsteeg,
Twee friessteenen: H, Jacobus en H, Andreas (door H. de
Keyser?), afkomstig van Nieuwmarkt 19 en 21,
„In de 3 ,swarte mo(11e)", afkomstig van een huisje in den
„Duvelshoek'',
Burcht en molen, misschien „Rustenburch", afkomstig van
de Leprozengracht,
„In de rouwe Samsom", vermoedelijk afkomstig van de
Handboogstraat,
Wapen (Zaandam?), vier leeuwen en hartschildje met
leeuw, herkomst onbekend. .
Fransche lelie, afkomstig uit een op de Nes uitkomende
steeg.
„D Hoop", vermoedelijk uit ,een huis in de Kalverstraat bij
den Heiligeweg.
„(Stand)vastigheyr, van dezelide herkomst,
Stadsgezicht, „In de nude schans", afkomstig van de
Bloemgracht.
16, Weteringschans 102, In het archief van de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst bevinden zich twee
portefeuilles met teekeningen door Fr, Blancard, Jacob
Hendrik en Jacob Otten Husly, A, en R. R, Viervant,
meerendeels ontwerpen van stucplafonds en betimmeringen,
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ook enkele van igevels. Verder o. m, een plattegrond (XVIII)
van het Pesthuis,
17. Het GENOOTSCHAP „NATURA ARTIS MAGISTRA"
bezit de volgende schilderijen: een stuk met twee uitheemsche vogels (1847, door du Bourg) ; een aap (XIX A,
geschonken door L. Moritz); een gezicht in de Plantagemiddenlaan (1794, goud op glas, door Zeuner) ; een levensgroot portret van Willem III (1851, door N. Pieneman); een
zandsteenen borstbeeld van Linnaeus (1843, door P, C.
Depreter),
18, Het COLLEGE ZEEMANSHOOP (zie g 1075) bezit: schilderijen door L, Bakhuysen, een grauwtje: het IJ veOr Amsterdam, twee kapiteinsportretten (XIX b, een door N. Pieneman), een consoleklokje (XVIII c), Verzameling van zeekaarten, Zie ook d 15 a op blz. 29.
19, ATLASSEN VAN HET KONINKLIJK OUDHEIDKUNDIG
GENOOTSCHAP: historisch-topografische atlas van Amster-

dam (zie h 1 B 2 b op blz, 428) en atlas van afbeeldingen
betreffende zeden en igewoonten (hieronder ook volkskunst,
kleedij, verzamelingen-Corn, Troost en Jurr. en Chr. Andriessen),
TOPOGRAFISCHE ATLAS VAN HET GEMEENTE20,
ARCHIEF, zie h 8.

21, De PRENTENATLAS DER REMONSTRANTSCHE GEeen waterverfteekening: versiering der Remonstrantsche kerk (1834, door G. Lambeek) en eenige geteekende portretten: Petrus Cupus (door J, Stolker naar
schilderij van J. van Ravesteijn in de Rem, kerkekamer to
Rotterdam), Ahasv, Mathisius (1773, door J, Stolker naar?),
Joh. Molineus en een zoon van J. Masijk (1779, door G, van
Nijmegen, het eerste naar een schilderij van H, van Limburg
1702),
22, MUNTKABINET DER KONINKLIJKE ACADEMIE, in het
Trippenhuis (I 65).
MEENTE bevat
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23, HET VONDELMUSEUM, ingericht in een zaal van de
Universiteitsbibliotheek (zie d 28 en h 7) bevat, behalve
handschriften en oude drukken van Vondel's werken en
documenten betreffende zijn leven, o, a,: ontwerp (door ?)
voor een standbeeld van den dichter; zijn portret (1827, door
A, de Boer naar een teekening van J. Houbraken) ; nog een
portret (door Ph. Koninck) ; nog een (door C, Naghtegaal
naar het vorige) ; nog een (1847, door C. Hamburger naar
dat van Ph, Koninck) ; portret van zijn zuster Clementia
(1633, door N. Eliasz. Pickenoy), verschillende gegraveerde
portretten; twee prenten (1658, door S, Savry), voorstellende het inwendige van den ouden schouwburg; gezicht in
de Nieuwe kerk met het in 1772 geplaatste gedenkteeken
(1818, door G, Lamberts, waterverf) ; dito (1822, door J. Jelgerhuis Rz,), twee potloodteekeningen naar Miereveld's
portret van P. C, Hooft (± 1830, door J. A. Kruseman),
24,

VERZAMELING-JAN EN CASPER LUYKEN,

zie h 6

h,

25, HET BILDERDIJKMUSEUM, eerst in het Stedelijk
museum, in 1927 naar de Universiteitsbibliotheek (zie h 7)
overgebracht, bevat: een portret van Bilderdijk (XIX A,
copie naar C. H, Hodges) ; een (1815, door M, I. van Bree),
een („aet, 60", door hemzelf), een op zijn doodsbed (door
Michaelis) ; miniatuurportret van zijn moeder (XVIII c), een
van zijn vrouw Cath. Wilh, Schweickhardt (XIX a); medaillonportretten in gekleurde was van Bilderdijk en zijn vrouw
C, W. Schweickhardt; portret van Jul. Bilderdijk (door W.
Bilderdijk, krijtteekening), W. Bilderdijk teekenende (1770,
toegeschreven aan J, van Dregt), onbekend echtpaar
(-± 1790), jongedochter (door W, Bilderdijk, pastel),

het Trippenhuis (zie I 65),

26,

BILDERDIJK-KAMER, in

27,

JACOB VAN LENNEP-VERZAMELING,

huis (zie
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65).

in het Trippen-

STICHTING-SIX
28. MULTATULI-VERZAMELING, in

theek (zie

de Universiteitsbiblio-

h 7),

29, DE BIBLIOTHECA ROSENTHALIANA, gesticht in 1878
en gevestigd in de Universiteitsbibliotheek (zie h 7), bevat
een verzameling van te Amsterdam gedrukte Hebreeuwsche
boeken (bij Menasseh-ben-Israel sinds 1627, bij Athias en
Proops) en van te Amsterdam gedrukte Spaansche werken,
kleine portretten (XVIII d, Hollandsche school) van de opperrabijnen Mazes Joel Nikolsburg, Moms Saul Loewenstamm
(1795-1815) , David Cohen Azevedo (1782-1792) , David
Stibbe (1772-1802) ; miniatuurportret van B. Spinoza
(?, XVII , d) in vergulde lijst van dien tijd; portret van B.
Spinoza (1690, door J, Faber, penteekening) , Catalogus

(1875) ,

30, Nieuwezijds Kolk 28. PERSMUSEUM, in het Korenmetershuisje (zie d 25),
31,

MUSEUM EN ARCHIEF VAN TIJDREKENKUNDE,

Stedelijk museum, zie

h

in het

6 g.

32. Het GESCHIEDKUNDIG-MEDISCH-PHARMACEUTISCH
het Stedelijk museum, zie h 6 1.

MUSEUM, in

33, Hemonylaan 19a, BIJBELSCH MUSEUM, gesticht door
ds, L. Schouten Hz, Modellen o, a, van de Ark des Verbonds,
den Tempel te Jeruzalem, Israelietische en Egyptische oudheden,
34, Mauritskade 63, Het KOLONIAAL INSTITUUT bevat
o, m, de voormalige Ethnographische verzamelingen van
het Genootschap „Natura Artis Magistra" (zie h 17) en
van het Koloniaal Museum te Haarlem, Onder de oudheden
bevinden zich praehistorica, Hindoebeelden (XIII—XIX),
Boeddhistische zodiacbekers (XIV), gouden sieraden, munten, bronzen, weefsels (XVII—XIX A), meubelen tilt den tijd
der 0,-I, Cie,, wapens, en igedeelte van den schat van Lom29
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bok, beelden en weefsels uit de Bataklanden; een schilderij
(XVII) ; gezicht op die Markt to Batavia,
35. MUSEUM VAN HET GEVANGENISWEZEN, in de St.
Antoniespoort (zie b 2),
36, St, Antoniespoort (b 2), VERZAMELING DER VOORMALIGE SCHUTTERIJ (eigendom van het Kon, Oudh, Gen,),
in het Stedelijk historisch museum (h 5) , Officiersportretten.
Schilderij: de krijgsraad van 1812 (door L. Moritz),
37, Overtoom 37-43, POLITIEMUSEUM, in het Bureau
voor verkeerswezen.
38. Amstel 218 (voor het huis zie g 140). De STICHTINGSIX, opgericht in 1922, bestaat uit voorwerpen, betrekking
hebbend op het geslacht Six. schilderijen door Rembrandt
Portretten van burgemeester Jan Six en zijn vrouw), C.
Ketel, G, ter Borch, W. Vaillant, G. Flinck, C, v, d, Voort, N,
Eliasz,, F, Hals, J, Ovens, D. Santvoort, J, Jordaens (7), A.
C, Beeldemaker, Paulus Potter (ruiterportret van burgemeester Tulp), C, Netscher, J. v. Sandrart, R. de la Haye,
G. Dou, Jac, de Wet jr., A. Boonen, F, Bol, C. Troost, C. de
Moor, M. v. Musscher, A. C. Francken, D, v, d. Imissen, A.
de Lelie, A, J, Dubois Drahouet, J. J. Goteling Vinnes, J.
G, Schwartze en lateren; prenten en teekeningen gedeeltelijk door dezelfden en door N. Verkolje, P. v. d. Berge, C.
v, Dalen, J. Episcopius, L, Visscher, J. Wandelaar, J. Houbraken, L. Calamatta, C. Hamburger e, a,; beeldhouwwerk
door A. Quellinus e, a,; silhouetten, penningen en andere
voorwerpen, Catalogus in de Ned, Staatscourant van 2 Nov,
1922, (Uit de, niet tot de stichting biehoorende, VERZAMELING-SIX zijn in 1928 verschillende schilderijen verkocht.)
39, Heerengracht 507, VERZAMELING-TH, STUART, Voorwerpen (XVII a-XIX b), betrekking hebbend op de geschiedenis van het huis van Oranje-Nassau, Portretten (XVIII dXIX b) van leden der families Stuart en Pijnappel, w, o.
werk door A, de Lelie, J, A, Daiwaille en J, H. Neumann.
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40-70, Verder nog de particuliere verzamelingen van:
(v, Baerlestraat 89), Dr, A, STERNHEIM., Schilderijen: Italiaansche primitieven,
(Emmalaan 18) . Prof, J. P. KLEIWEG DE ZW.AAN, Nederlandsche primitieven, Oost-Aziatische kunst.
(Heerengracht 268) , PAUL MAY, Schilderijen, boeken,
meubelen, zilverwerk,
(Heerengracht 417), B. HOUTHAKKER, Hollandsch porselein.
(Heerengracht 460) , Dr, C, B, TILANUS, Familieportretten
en pastel (XVIII) door J. E. Liotard,
(Heerengracht 468), E, VOM RATH, Italiaansche schilderijen, beeldhouwwerken en meubels (XIII-XVIII),
(Heerengracht 478), E, HELDRING, Schilderijen: twee door
Titiaan, doode vogels door S, v. Ruysdael (1659) ; Peruaansche oudheden,
(Heerengracht 497) . Mr, CH, P, VAN EEGHEN„ Oude teekeningen, o, a, topographie van Amsterdam,
(Hobbemastraat 10) , Dr, F. MANNHEIMER, Hollandsche
en Italiaansche schilderijen en kunstnijverheid.
(Jan van Goyenkade 2) , Jhr, Ir, B. W, F, VAN RIEMSDIJK,
Schilderijen, o, a. door Blondeel (1546), J. Loncke (1644),
C. Woudanus, L. v. d. He1st, P, de Grebber (1641 en 1650),
A. v, Dijck.
(Jan van Goyenkade 3) , A, ISAAC, Oud-Hollandsche
tegels, Delftsch aardewerk,
(Jan Vermeerstraat 2) , W. J. R, DREESMANN, Schilderijen, atlas van Amsterdam in olieverf, teekeningen en
.
prentkunst,
(Keizersgracht 414), Dr, J, SLINGENBERG Jr. Oudheden:
meubels, zilveren kinderspeelgoed; schilderijen door S, v.
Ruysdael (1629), A. Verstralen, D. Thivert e. a.
(Keizersgracht 567) , Douairiere HOEUFFT-BACKER: de
Backerstichting, Groote verzameling familieportretten
(XVIB-XIX A), bijeengebracht door Mr. Cornelis Backer,
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in olieverf, pastel, miniatuur, waterverf en penteekening,
waaronder werk van D. Bally, Arn, Bo-onen, C, Ketel, N.
Maes, J. Marinkelle, W, Vaillant,
(Keizersgracht 618) , K. W, J. K, VAN BEVERWIJK, Familieportretten o, a, door R. v, Grol en G, Gortzius,
(Keizersgracht 672) , Jhr, W, H, VAN LOON, Familieportretten, o, a, door J, M, Molenaar, Abr, de Vries, M,
Miereveld, D, Santvoort; oudheden betrekking hebbende op
het geslacht van Loon en aanverwante geslachten,
(Koningslaan 15), 0, GARSCHAGEN, Schilderijen: Vlaamsche school (XVI B en XVII a) ; meubelen,
(Koningslaan 17), E, PROEHL, Schilderijen: primitieven
der Duitsche en Italiaansche scholen; meubelen; kunstnijverheld,
(Koningslaan 19), P, HARPERATH, Schilderijen,
(Koningslaan 58), MAX STEINER, Schilderijen,
(De Lairessestraat 33), A, ANDRIESSE, Schilderijen,
(De Lairessestraat 56), MAX MODEL, Italiaansche schilderijen, 0, a, door Tintoretto,
(De Lairessestraat 124) , Dr, J, REINER, Hollandsche schilderijen; Saksisch porselein,
(De Lairessestraat 165a) , Mr, H, K, WESTENDORP, OostAziatische kunst,
(Museumplein 9) , Prof, Dr, OTTO LANZ, Italiaansche
kunst in alle uitingen,
(Museumplein 17), Mr, J. BIERENS DE HAAN, Schilderijen,
o, a, door G, Houckgeest, C, v, Heussen, Ph, Angel; familieportretten van het geslacht Bierens door C. v, d, Voort, N.
Eliasz, H. M. Sorgh, M. v, Musscher en W. Vaillant; meubelen en porselein,
(Museumplein 19), W, F, VAN HEUKELOM, Chineesch porselein en eenige meubelen (XVII-XVIII),
(Paulus Potterstraat 2) , A, H. KLEIWEG DE ZWA AiN, Schilderijen.
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(Prins Hendriklaan 14), Dr, H, SCHIEFFER, Oud-Hollandsche en Vlaamsche schilderijen (XVI en XVII); houtsnijwerk; meubelen; Oostersch porselein en jade,
(Willemsparkweg 84) , F, P, BODENHEIM, Glaswerk (XVI
-XVIII) ; Delftsch aardewerk; porselein,
(Willemsparkweg 104), C, THORLING, Schilderijen,
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BUIKSLOOT (Voormalige gemeente).
(1609 en 1710, hersteld in 1840), zie
Voorloopige lijst der monumenten, deel V, I (Noord-Holland,
uitgez, Amsterdam), blz, 57,
Houten gevelvoorschot (XVIII c), zie t. z, pl., blz, 57.
NED, HERV, KERK

DIEMEN (Voormalige gemeente),
NED, HERV KERK en R. K. KERK te

Diemerbrvg, zie Voorloopige lijst der monumenten, deel V, I (Noord-Holland, nitgez, Amsterdam), blz, 57 v,v,
T, z, pl., blz, 58, 14e r, v, b, en volgende te lezen:
Het GEMEENLANDSHUIS te OUD-DIEMEN (in 1726 gebouwd
naar ontwerp van Cornelis van der Does, timmerman te Amsterdam) op de plaats van het in 1609 gebouwde eerste huis
(blijkens een gedenksteen met wapens der districten en opschrift, uit dit gebouw afkomstig, en in den oostelijken buitenmuur van het tegenwoordige geplaatst), is opgetrokken
van baksteen, met hoekpilasters en een versierde middentravee, Boven den ingang een tijdvers (1726). Inwendig:
voorportaal met stucversieringen (door Christiaan Wittenbeeker te Amsterdam), voorstellend Neptunus en de wapens
van Holland, Utrecht en de stemmende districten van het
hoogheemraadschap, Trap met gesneden leuning (door Pieter
le Normand te Amsterdam) , In de kamer rechts van de gang
betimmeringen en marmeren schoorsteen (door Pieter le
Normand) met spiegel en twaalf wapens; twee landkaarten
(XVIII, door J, Wandelaar) , In die te linkerzijde een houten
schouw met wapens (gesneden door P. le Normand) ; twee
wapenkaarten, In het voorportaal een luiklok (in 1745 gegoten door Franciscus Schaepman), afkomstig van den
a chtergevel.
Een zilveren beker (1717, merken: Amsterdam, G, V A)
van het hoogheemraadschap van den Zeeburg en den Diemer454
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dijk, met de gegraveerde wapens van disctricten en hoogbeemraden, is thans in het bezit der gemeente Amsterdam.
Zerken op het kerkhof en gevelsteen (1765), zie t, z, pl.,
biz, 58.
T. z, pl., blz, 58, onderaan, na OUD-DIEMEN toe te voegen;
op de NED, ISRAEL, BEGRAAFPLAATS van ZEEBURG een
marmeren graftombe (1733) en eenige eenvoudige zerken
(XVIII),
NIEUWENDAM (Voormalige gemeente),
NED, HERV, KERK, CHRISTELIJK-GEREFORM, KERK
R, K, KERK, zie t, z, pl,, blz, 276

en

Huizen (XVIII) met houten voorschotten: nrs, 122, 124,
138, 140, 160, 164, zie t, z, pl., blz, 276,
NED, HERV, KERK te ZUNDERDORP (1711, in 1824 herbouwd), zie t, z, pl., biz, 277,
NIEUWER-AMSTEL (ten deele geannexeerd).
Twee banpalen (1625) aan den Amstel en bij AMSTELVEEN, elk bestaande uit een obelisk op vierkant baksteenen
voetstuk met het wapen van Amsterdam en: 1625; schamppaal (XVII B) ; limietpaal (1838), zie t, z. pl., 278.
Huis AMSTELRUST (XVIII), zie t, z, pl., blz, 279,
R, K, KERK (1836) te BUITENVELDERT, zie t, z, pl., biz, 280,
RANSDORP (Voormalige gemeente),
NED, HERV, KERK (1867) en ARMEN- en DIACONIEWEESHUIS (-1- 1650) te DURGERDAM, zie t, z, pl., blz. 295-296.
Voormalig GEMEENTEHUIS (1687), zie t, z, pi-, biz, 296.
NED, HERV, KERK te HOLIESLOOT, zie t, z, pl., blz. 296,
T. z, pl., biz. 296, 11e r, v, a, en volgende, te lezen:
Het voormalige RAADHUIS van RANSDORP (in 1652 gebouwd' door Pieter Pieterse van Saerdam, blijkens een document in het archief; in 1923-1924 gerestaureerd) is een ge455
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bouwtje van ,baksteen met toepassing van bergsteen, Bij de
restauratie zijn ide fundee-ringen vernieuwd, de noorder zij..
gevel geheel en de voorgevel grootendeels nieuw opgebouwd.
Rechte kroonlijst, doch oorspronkelijk wel hooger opgetrokken middenpartij, Dorische muurpilasters tegen de verdieping, die oorspronkelijk een doorloopende zaal bevatte,
Hooge, in 1734 gewijzigde stoep, (Het fundament der oorspronkelijke stoep is bij de restauratie teruggevonden,)
Boven den ingang (die niet op zijn oorspronkelijke plaats is)
een steen met wapen, vers en: 1652,
Herstelde kruiskozijnen, Geribde eiken deur, Deuromlijsting met twee consoles onder de latei, Inwendig: gesneden
sleutelstukken,
NED, HERV, KERK (XVIII a) en toren (XVI a, gebouwd
door Jan Poyt, onvoltooid) te RANSDORP, zie t, z, p1,, biz,
297,
NED, HERV, KERK te SCHELLINGWOUDE (vermoedelijlc
XVI, maar in 1835 nieuw bekleed), zie t, z. pl., blz, 297,
SLOTEN (Voormalige gemeente).
BANPAAL: obelisk, met het wapen van Amsterdam, het
jaartal 1794 en: „terminus proscriptionis, uiterste paal der
ballingen",
NED, HERV, KERK en R. K, KERK, zie t, z, pl,, blz, 310.
BOERDERIJ en gevelsteenen (1767 en XVII), zie t. z, p1.,,
blz, 310,
BEGRAAFPLAATS „TE VRAAG " , zie t. z. pl., blz, 310,
AALSMEERDER VEERHUIS (1634) , 'bij den Overtoom, zie
c 5 op biz, 7 van dit deel,
NED, HERV, KERK (XVII) en toren (XV) te SLOTERDIJK,
zie t, z, pl., blz. 311.
R, K. KERK te SLOTERDIJK, zie t, z. pl., blz. 311,
Twee BOERDERIJEN aan den Haarlemmerweg C 139 en
C 140, zie t. z. p1., blz, 312,
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WATERGRAAFSMEER (Voormalige gemeente).
Voormalig RECHTHUIS (1777), zie t, z. pl., blz, 338,
Voormalig TOLHUIS (XVIII), zie t. z, pl., blz, 338,

Huizen A 68 en A 67 (1745 en 1749), zie t, z, pl,, blz, 338.
Toe te voegen: in het perceel Ringdijk 58 drie gevelsteenen: eenhoorn, „Den vergulden Eenhoorn",
BUITENPLAATS FRANKENDAAL (XVIII a), zie t, z, pl., blz,
338, Toe te voegen:
Hier worden verschillende bouwfragmenten bewaard, door
de Rijksacademie van Beeldende Kunsten aan de gemeente
Amsterdam in bruikleen gegeven, (zie h 4 op blz, 435)
de Nieuwe Zijdskapel, van de Grafelijke zalen te 's Gravenhage, enz,
De BUITENPLAATS ROZENBURG is in 1919-1920 afgebroken, en het terrein gevoegd bij de nieuwe Oosterbegraafplaats,
De BUITENPLAATS VOORLAND, zie Voorloopige lijst der
monumenten, deel V, I, blz. 338.
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Blz, 6, 2e r. v, b. (WILLEMSPOORT) na 1840 in te voegen
door C, Alewijn,
Blz. 7, aan rubriek c toe te voegen: O u d e b o o g b r u gg e n: Voorburgwal 02, bij Grimburgwal (wapen van Amsterdam, XVII d), Leidschegracht bij Heerengracht (1722),
Heerengracht bij Amstel (1728), Reguliersgracht bij Heerengracht (1731), Voorburgwal O.Z. bij Hoogstraat (1754),
Prinsengracht bij Brouwersgracht (1754), Prinsengracht bij
Prinsenstraat (1767), Amstel (1771), Reguliersgracht tegenover Kerkstraat (1780), Heerengracht bij Reguliersgracht
(1784), Prinsengracht bij Leliegracht (1785).
De „Magere brug", houten brug over den Amstel bij de
Kerkstraat,
Blz. 11, 10e r. v, 0, te lezen Louise i. p. v. Sophia,
Blz, 21, 19e r, v. b. (ZEEMAGAZIJN) achter middenpartij
in te voegen (-± 1750).
Blz, 24, 15e r, v, o, (PAKHUIZEN DER 0, I, CIE) achter
geveltoppen, in te voegen -I- 1620,
Blz, 27, 3e r, v, b, (RAADHUIS) na: als de voorgevel toe te
voegen: maar met de pilasters in twee orden, gescheiden
door een hoof dgestel.
Biz, 35, 17e r, v. o, (voorm, ST, SEBASTIAANSDOELEN) na
verder in te vullen in het Rijksmuseum,
Biz, 53, 13e-18e r, v, b, (ZUIDERKERK) te verbeteren: gedekt door een zadeldak over den hoofdbeuk en flauw hellende daken over de zijbeuken, De tweede en de vijfde travee
van de zijbeuken hebben een geknotten topgevel ...... , de
beeren tegen de topgevels gedekt door segmentvormige frontons,
Biz, 60, be r, v. o, (EILANDSKERK) te schrappen onder een
dak,
131z, 120, 12e r, v. b, (DEUTZENHOFJE) na 1695 in te voegen: wellicht naar ontwerp van St, Vennecool.
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Blz, 131 11e r, v, b. (TRIPPENHUIS) te lezen om i. p. v. op.
1312, 144 15e r, v, o., g 48, te lezen 154 i. p. v. 164,
Biz, 146,,18e r, v. b„ g 69, te lezen 1634, i. p. v. 1654,
Blz, 148, 11e r, v, b,, g 101, te lezen 1661 i. p. v. 1667 en
in te voegen met schouderstukjes,
Blz, 149, 16e r, v, o,, g 117, te lezen Gevel met getoogde
kroonlijst,
Blz. 154, 18e r. v. b., g 166-171, in te voegen ± 1730.
Blz, 154, na 9en r, v, o,, in te voegen:
Nieuwe Amstelstraat,
171a. — 8, Halsgevel (XVII d) met segmentvormig fronton, waarin een kroon, Festoen om het hijschbalkgat, Stoep
met drie balusters,
171b. — 10, Halsgevel (± 1700) met fragment van een
siervaas op den top,
171c. — 15, Halsgevel (± 1800).
17/d. — 23-25, Tweelingsgevel (± 1700) met ingezwenkte halzen, Put (± 1800) , Stoep met bordes,
Blz, 161, 3e r, v. 0,,g 298, te lezen: Dorische pilasters tegen
eerste en tweede verdieping, Ionische tegen den top,
Blz. 162, 7e r, v, b., g 303, te lezen XVII c i. p. v. XVIII a.
Blz, 169, 3e r, v, b,, in te voegen:
Boltj esgracht,
403a. Eenige op verdwijnen staande huisjes (XVIII B,
ten deele vernieuwd XIX) met hoo& houten stoepen,
Biz, 169, 11e r, v, b., g 407, te lezen Ingezwenkte halsgevel,
Blz, 170, 11e r, v, b,, g 432, in te voegen met geknotten
puntgevel, 13e r, v, o, te lezen 443 i. p. v. 440.
Blz, 174, 14e r, v. o., g 501: de trapeziumvormige top is
modern (1894),
Biz, 180, 6e r, v, o., g 599-600, te lezen XVIII b i. p. v.
XVII b,
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Blz, 187, 15e r, v, b,, g 712, in te voegen Ingezwenkte,
Blz, 201, 14e r, v, b., g 930, te lezen horens van overvloed
p. v. dolfijnen, T, z, pl, 14e r, v. o, te lezen 1753 i. p. v.
1763,
Blz, 214, 10e r, v, b,, g 1045-1046, te lezen: XVIIc, toegeschreven aan Justus Vingboons, p. v. XVIIcl,
Blz, 220, 14e r, v, b,, g 1079, te lezen ± 1650, bekroning
gewijzigd XVIII a.
Blz. 231, 12e r, v, b., g 1145, toe te voegen: Een geschilderd plafond en Brie deurstukken (1740, door Jac, de Wit),
benevens een marmeren schoorsteen met relief: Venus bij
Vulcanus (XVIII'b, gem, B, en J. de Wilde) in vergulde
zijn in 1928 overgebracht naar Heerengracht 458.
Biz, 238, 2e r, v. b,, g 1228, te lezen Gevel met rechte
kroonlijst p. v. Ingezwenkte halsgevel,
Blz, 238, 14e r, v, o,, g 1232, in te voegen bovendeel gewijzigd XVII c,
Blz, 242, 4e r, v, o., g 1303 te schrappen Ingezwenkte.
Blz, 253, 6e r, v, o,, g 1421, te lezen XVII d p. v. XVII a.
Blz, 254, 6e r, v, b,, g 1423, te lezen bak- p. v. zand-,
Biz, 257, 13e r. v, o., g 1463, te schrappen Ingezwenkte,
Blz, 270, 12e r, v, o., g 1577, in te voegen alles door Jurr.
Andriessen,
Blz, 279, 6e r, v, o,, is 1715, te lezen Tuitgevel p. v. Halsgevel,
Blz, 280, le-2e r, v, b., g 1717 vervalt,
Biz, 288, 8e r, v, o., g 1828, le lezen Tuitgevel p. v. Halsgeve1,
Blz, 295, 5e r, V. b, g 1926, te lezen XVII c p. v. XVIIb,
Blz, 303 9e r, v, b, g 2085, te lezen 38 i. p. v. 136,
Biz, 307, 10e r, v, b,, g 2156, te lezen 9 i. p. v. 8,
Blz, 317-318, g 2330. De beschrijving slaat ten deele op
de huizen Nieuwmarkt 19 en 21, afgebroken in 1926; het
waren deze, die aan H, de Keyser werden toegeschreven en
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die gebroken ontlastingsbogen en reliefbeeldjes hadden. Te
Twee trapgevels (1605, in 1925 gerestaureerd). Forsche bergsteenen lijsten, uitgemetselde banden en blokken.
Elke gevel heeft twee friezen met leeuwekoppen en maskers
en overblijfselen van toppilaster op een kraagsteen,
Biz. 319, 3e r. v. o,, g 2358 te lezen 34 i. p. v. 24,
Blz, 320, 16e r, v, b., g 2364, te lezen 7 i. p. v. 5.
Biz, 321, 17e r. v. b, in te voegen: 2379a. - 2, *) Gevel
met in- en uitgezwenkten top, Pui (XVIII d),
T. z. pl , na 18en r. v, b. in te voegen den straatnaam
St, Olofssteeg,
Blz, 332, 4e r. v, b,, g 2560-2566, in te voegen van de W. I.
Cie, oorspr. trapgevels (XVII b).
Blz, 335, 15e r. v. o,, g 2626, te lezen XVII d i, p. v.
XVIII d,
Blz, 352 9e r, v, o,, g 2889, te lezen Ingezwenkte halsgevel
i. p. v. Puntgevel,
Blz. 354, 5e r. V. b., g 2913, te lezen XVIII c i. p. v. XVII d.
Blz. 359, 5e r. v. o,, g 2997, te lezen 1646, door Vingboons
i, p, v. XVII c,
Blz, 365, 12e r. v, o., g 3083 te schrappen Ingezwenkte.
Blz, 377, 11e r, v, o,, g 3213 te schrappen Ingezwenkte.
Blz, 381, 10e r, v, o., g 3249 in te voegen Ingezwenkte,
Blz. 383, 8e r. v, b,, g 3273, te lezen, XVIII b i. p. v. XVII b,
Blz, 396, 8e r, v, o,, g 3475, te lezen tuitgevel i. p. v.
Halsgevel.
Blz, 401, 16e r, v. b,, g 3538, te lezen 1777 i. p. v. XVIII b.
Blz, 402, 4e r. v. o,, g 3555, te lezen XVIII c i. p. v. XVII c.
Blz, 408, 9e r, v, b,, g 3621, te schrappen Ingezwenkte,
Biz. 409, 16e r. v, b,, g 3631, te schrappen Ingezwenkte,
Blz, 411, 1e r, v, b., g 3654, te schrappen Ingezwenkte,
Biz. 411, 6e r. v, b,, g 3657, te lezen XVIII c i. p. v. XVII C,
Blz, 422, 5e r, v, b., g 3856, te lezen 1686 i. p. v. 1680.
lezen:

1 Eigendom der vereeniging „Hendrik de Keyser",
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Typologisch-chronologisch overzicht
der woon- en pakhuisgevels_
I, HOUTEN GEVELS,

Met uitzondering van nr, 260, dat een puntgevel is, hebben deze gevels
rechte kroonlijsten en den druipkant langs de straat, Bij 260 en 3843 zijn
de verdiepingen met overstek op kraagstukken getimmerd,
De andere, aan de Haarlemmer Houttuinen gelegen, zijn eenvoudige
gevels van houtpakhuizen met een horizontale beplanking,
XVI a 260 (vern.), 3843 (gerest,),
XVII (?, gew. XVIII d) 841, 842, 843, 844.
XVIII d 849.
II, TRAPGEVELS,

De gevels van dit type hebben geprofileerde deksteenen, zandsteenen
gevelbanden, en boven de vensters ontlastingsbogen met blokken van
bergsteen, De oorspronkelijke hooge pui is nagenoeg steeds verbouwd;
sinds XVII d (of reeds vroeger ?) werd er vaak een „insteek" achter
getimmerd. De oude puibalk, geprofileerd of met ornament besneden, is
hier en daar behouden gebleven (zie blz. 492),
De o u d e r e exemplaren worden zeer verlevendigd door hoekblokken
en door negblokken in de dagkanten der, liefst door korfbogen overspannen, vensters (oorspronkelijk voorzien van kruis- en tweedeelige
kozijnen), Bij de o u d s t e (± 1600) en bij enkele navolgers (XVII A)
zijn de banden en blokken eenige c.M. uitgemetseld en de deelende
lijsten forsch geprofileerd, op de wijze van Lieven de Key; de dammen
zijn niet als pilasters geleed; de boogblokken vertoonen gebeeldhouwde
versieringen: maskers en koppen, ook facetten en kussens,
Hoofdgestellen, vooral waar de dammen als pilasters behandeld zijn,
althans friezen met geprofileerde lijsten, markeeren de verdiepingen,
Het fries boven de pui is versierd met gebeeldhouwde stukken: hoeksteenen in console-worm of met maskers, jaartalsteenen en reliefs (gevelsteenen), Ook de top is door lijsten, ten deele voortgezet in de afdekkingen der trappen, in velden verdeeld, Een op een kraagsteen rustende
toppilaster droeg de, nu meestal verdwenen, bekroning (een leeuwtje,
een adelaar, een bol nz,), De invloed van Hendrik de Keyser is bij vele
der gevels tot omstreeks 1640 duidelijk merkbaar, o. a. in de toepassing
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van gekoppelde pilasters, topnissen en in de vullingen der boogtrommels
(zie onder IV).
De j o n g e r e exemplaren vertoonen in plaats van lijsten, friezen en
hoek- en kantblokken vlakke bergsteenen banden en ook overigens
weinig of geen relief noch beeldhouwwerk. De vensterdammen vetliezen
weder den card van pilasters; den aanzet van den ontlastingsboog neemt
men gaarne met den kop van den dam uit een stuk; ook de sluitsteen
van den boog wordt evenrcUig grooter,
Gedagteekende: *)
1605 2330.
1614 1357-1358, 2848.
1620 1407 (fr,),
1621 948.
1623 3234 (gew,),
1630 689, 2304.
1631 484 (gew.).
1632 3622 (?, gew,),
1634 1662, 3294 (gew.).
1635 2317.
1639 59.
1640 3290.
1641 641, 2518-2519 (gew,),
1642 373-375, 3216, 3720 (zie bij VIII d),
1643 2095 (gew,).
1644 2064, 2249 (?, gew.).
1646 569 (gew,),
1648 2464.
1652 322.
1655 2520 (?, gew,),
1656 1000 (zie bij VIII d),
1657 1884, 3690.
1659 1886 (gew.), 3091.
1661 769, 1339, 2547.
1662 2104.
1663 1331.
1664 2146.
1666 ? 2043-2045 (gew.).
1667 3419.
Ongedagteekende:
XVI d 3520.
± 1600 235 (gew,), 776 (gew,), 848 (gew,), 2236, 2471, 2786, 3525
(?, gew,),
*) Tot dit type behooren ook;
± 1600; ± 1620 gew.).
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c

5 (1634, over het midden, gew.), f 32 (1648), d 10 (oorspr.

± 1610 747, 785, 2379.
± 1620 3587.
XVII a 429 (gew,), 657 (fr,), 658 (fr,), 661, 876 (gew,), 952, 1196 (?, fr.),
1962 (fr.), 2275, 2282, 2295, 2303, 2381 (?, gew,), 2455, 3282
(fr.), 3448-3449, 3653 (gew,),

± 1625 1237, 1368-1370, 2751, 3412-3413.
± 1630 535, 721 (gew,),
XVII b 15 (?, fr.), 34-35 (7, fr,), 36 (?, fr,), 105, 133 (gew,), 311 (?, fr,),
328, 329, 331, 359, 417 (fr,), 470 (gew,), 622, 642, 692 (?), 818
(7, fr.), 892-893, 951, 984 (gew,), 986 (gew,), 1023, 1027, 1180
(?, fr,), 1226, 1229a, 1385 (?, fr,), 1821, 2046, 2107, 2113, 2137
(fr,), 2138 (fr,), 2140, 2232, 2234, 2290, 2399, 2406, 2449 (fr,),
2552-2555 (gew,), 2560-2566 (gew.), 2906, 2915, 3043, 3122, 3218,
3343, 3356, 3362 (fr.), 3374, 3444, 3445, 3446, 3670 (gew,), 3682
(gew,), 3777, 3876-3878 (gew,).
XVII A 178 (fr.), 181 (fr,), 182 (fr,), 183 (fr,), 184 (fr,), 278, 395, 397,
659, 665 (?, fr,), 697, 775, 1490 (gew,), 1493 (gew,), 1876a, 2050
(fr.), 2279 (?), 2337, 2338, 2423 (?, gew,), 2759 (fr,), 2773,
2777 (fr.), 2976, 3104, 3237 (gew,), 3284 (fr.), 3454, 3473, 3476,
3828 (fr.),
± 1650 42, 249 (fr,), 759, 765, 902 (?), 914, 1243, 1253, 1297 (?, fr,),
2141, 2197, 2398, 2454, 2520 (?, gew,), 2708, 3057, 3059 (gew,),
3068, 3166 (fr,), 3305 (gew,), 3360, 3373, 3375.
± 1660 2379.
± 1665 1340, 1341, 1343, 1345, 1347, 1349.
XVII c 1335, 1673, 1675.
XVII d 470 (gew,), 474 (fr,, gew,),
XVII B 3318, 3459
XVII
229, 237, 461 (gew,), 753, 757 (fr.), 1654 (gew,), 1833 (gew,),
2451 (fr,), 3351, 3841.
± 1700 3271.

III.

GEVELS MET ENKELE GROOTE TRAPPEN,

a. De top dezer van bak- en bergsteen opgetrokken gevels wordt
gevormd door het tweemaal haaks inspringen van het front, zoodat twee
groote trappen ontstaan, De rechte hoeken zijn aangevuld met zandsteenen vleugelstukken; een fronton bekroont het geheel,
Vele vertoonen in de toepassing van pilasters, den vorm en de vulling
der ontlastingsbogen, het aanbrengen van nissen in de topvelden den
invloed van Hendrik de Keyser (vgl, 1389 en 3147 en zie bij IV); enkele
dien van Vingboons (zie bij VIII),
b. Tot deze laatste behooren ook exemplaren van een afzonderlijke
groep, hieronder aangevuld met; (b), die den overgang naar het type
halsgevel duidelijk laat zien, doordien de onderste haaksche sprong
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gering en de onderste „trap" aanmerkelijk lager is dan de andere, die
den meer gerekten vorm van een „hals" kreeg,
Bergsteenen vullingen, „schouderstukjes", geven den aanloop naar
dozen hals. Vele hebben pilasters en gaan zoo naar het Vingboonstype
over (zie VIII a) . In de twee schouderhoeken meestal ovale lichten,
Gedagteekende;
1615 3543 (H D K), *)
1622 1389 (P D K).
1634 3584 (PH V ?).
1644 690-691 (b).
1650 2532 (b).
1653 298 (b).
1656 1423 (b).
1657 941 (b).
1659 120 (b),
1661 101.
1666 570 (b), 2028 (b).
1669 1510 (b),
1673 66 (b).
Ongedagteekende;
± 1605 3147 (H D K, gew,),
XVII a 932, 970, 981, 1391, 1397 (fr,), 3529 (7, H D K), 3687.
XVII b 964, 1379 (fr.), 3554 (?), 3684.
± 1650 336 (b).
XVII c 1007 (b), 1008 (b), 1488 (b), 1489 (b), 2523 (b), 3291 (b).
XVII d 3505 (b).
IV. De naar HENDRIK DE KEYSER genoemde trant
toont zich in gevels, Ofwel met trapjes, èfwel met enkele groote
happen, Ofwel (bij grooter breedte, vgl, b,v, d 9, d 16 en g 3147) met
afwisselend gezwenkte kantlijnen, herinnerend aan de manier van Vredeman de Vries (vgl, g 195), waarbij soms open borstweringen met balusters (vgl. d 16 en g 979) aan de karteling van de omtrekken medewerken.
Tegen de trappen geplaatste vleugelstukjes verlevendigen eveneens de
omlijning, Kenmerkend zijn verder; de bonte afwisseling van bak- en,
bergsteen; de over de vensters gespannen ontlastingsbogen, vaak rechtlijnig tweemaal gebroken als drie zijden van een trapezium, ook wel
accoladevormig; de vulling met lintornament, cartouches, maskers; de
gemetselde pilasters tegen de afzonderlijke verdiepingen, soms paars•Il

*) De initialen achter de cijfers duiden den naam van den bouwmeester aan:
H. de Keyser, P. de Keyser, Ph, Vingboons, Justus Vingboons, Jac. van
Campen, Adriaan Dorsman,
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gewijs gekoppeld en versierd met zandsteenen cartouches en kapiteelen;
ten slotte de terugliggende vakken of nissen in den top. *)
Gedagteekende:
1615 3543 (H D K),
1622 1389 (P D K),
1630 2304.
1632 557.
1635 2317.
1641 2518-2519 (gew,),
Ongedagteekende:
± 1560 195.
± 1605 3147 (H D K).
± 1618 979.
XVII a 932, 981, 1002 (fr,), 1391, 1397 (fr,), 2275, 3122, 3529 (H D K),
3559 (fr.).
XVII b 958, 964, 1379 (fr.), 1754 (fr,), 3554.
V. PUNTGEVELS.

Deze meest eenvoudige vorm komt vooral bij pakhuisgevels voor en
bij achtergevels, In zeer vele gevallen is de punt niet oorspronkelijk, doch
vervangt geveltrappen of een hals, de schuine zijkanten zijn dan gewoonlijk afgedekt met baksteenen rollagen, Als „aanzetten" van de hellende
kanten dienen in bergsteen gehouwen krullen op de gevelhoeken, De
top eindigt meestal niet in een scherpen punt maar in een kleine rechthoekige opmetseling, gedekt door een fronton of een vlakke lijst,
De p a k h u i s g e v e 1 (bijna doorgaans puntgevel, soms trap- of
halsgevel) kenmerkt zich verder door de in de middenas boven elkaar
geplaatste ophaalkozijnen (soms met zijlichten gekoppeld) der pakzolders, gesloten door luiken, draaiend op zware, in bergsteenen negblokken bevestigde scharnieren. De ontlastingsbogen boven de vensters
worden bij de latere exemplaren vervangen door strekken of streks
gemetselde Bogen,
In den top bevindt zich een opening, waaruit de (soms onder een
houten kap beschutte) hijschbalk uitsteekt, Hijschbalken komen aan
nagenoeg a 11 e Bevels, dus ook van woonhuizen, voor; bij deze laatste
vaak met een min of meer rijk gebeeldhouwde steenen omvatting van
het balkgat.
Gedagteekende: **)
1617 1825.
1632 3622 (oorspr, trapgevel ? ),
1633 245 (gew,) ,
*) Tot deze groep behoort vermoedelijk ook d 27 (1632).
**) Tot dit type behooren ook: f 19 (1550 en 1614) en d24 (1610, gedeelt.).
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1634 69.
1636 426-427.
1650 1928.
1651 3463.
1659 3278.
1661 2460 (gew,),
1664 1973-1975.
1666 ? 2043-2045 (oorspr, trapgevels ?),
1671 3044.
1684 530-531.
1685 17-18.
1690 1872.
1718 1806.
1720 1826.
1723 441-443.
1727 3392 (oorspr, halsgevel ?),
1737 2595.
1745 3625.
1749 1944.
1757 439-440.
1771 2277.
Ongedagteekende:
XVI d 246.
XVII a 748.
XVII b 501 (gew, in 1894), 2987.
XVII A 2487 (?), 2725, 2925-2926, 3536.
± 1650 743, 2423 (oorspr, trapgevel ?), 3297, 3378-3385.
XVII c 255, 258 (fr,), 353, 2444, 3786 (oorspr, halsgevel ?),
XVII d 529, 1516, 1744, 2608, 2670-2671, 2949.
XVII B 856, 1511, 1519, 2546, 2679-2680, 3269.
XVII
339, 447, 450, 452, 453 (gew,), 455, 457, 464, 504-507, 513-518,
536-538, 2418, 2425, 3484.

± 1700 70, 292, 784, 1810, 1957, 2029, 2032, 2472, 2734.
XVIII a 2194, 2420, 2488-2493, 2495-2499, 2501-2505, 2514-2515, 2516,
2617-2618, 2910.

XVIII b 267, 795, 2202, 2433, 2548-2550, 2551, 2905.
XVIII A 99, 1709, 1811-1813, 1824, 1827, 1930 (oorspr. ?, zie bij VIII d),
2552-2555 (oorspr, trapgevels), 2560-2566 (dito), 2667.
± 1750 2873-2880, 3626, 3627.
XVIII c 500, 1200 b en c.
XVIII d 308, 309, 3888-3890.
XVIII B 312, 1807-1808.
± 1800 788, 1703-1704, 1885, 3239.
XIX a 1731, 1732.
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VI,

GEKNOTTE PUNTGEVELS,

Deze hebben een beeindiging in den vorm van een trapezium, met
bergsteenen aanzetkrullen, sierbollen op de hoeken van de horizontale
deklijst, en boven in het midden een wapen-cartouche, welke soms door
deze lijst heen komt steken, Een enkel maal is de deklijst in het midden
op gebogen,
Deze vorm komt voor bij die pakhuizen en brouwerijen, die van den
a anvang of een breeden gevel hebben, of wel een dubbelen, ontstaan uit
de vereeniging van twee smalle, Het zijn in het bijzonder de g r a a nen b r o u w e r s p a k h u i z e n, die zulke ontwikkeling in de breedte,
met vele kleine rondbooglichten, vertoonen,
De meeste van deze gevels droegen oorspronkelijk boven de horizontale lijst een bergsteenen balustrade met sierbollen, *)
Gedagteekende:
1618 490.
1631 ? 484 (oorspr, trapgevel),
1650 2517.
1656 2755.
1726 3287.
1728 3288.
1735 2764.
1857 ? 484 (oorspr. dubbele trapgevel van 1631).
Ongedagteekende:
XVII a 1236 a.
XVII b 317, 318, 511, 519.
XVII c 2386, 2424, 2440, 2441, 3228.
XVII B 432, 1809, 2440, 2494, 2513.
XVIII a 2500.
XVIII d 310.
± 1800 2835, 3421.
VII. PILASTERGEVELS.
De in deze talrijke groep samengebrachte zijn, wat hun beeindiging
betreft, trapgevels, halsgevels of gevels met rechte kroonlijst.
Zij laten zich verdeelen in:
a. die (vooral XVII A), waarbij de pilasters tezamen met vensterbogen en kleine of groote geveltrappen voorkomen, Tegen elk der twee
of drie verdiepingen is een reeks pilasters aangebracht en op deze
rusten de ontlastingsbogen, Door het baksteenwerk van de schachten
loopen lagen van bergsteen, uit welk materiaal ' ook de eenvoudige
*) Tot dit type behooren ook : d 16 (1606, H d K. ?), d 24 (1610), d 14 (1642, P d K„,
d 23 (1648, in 1900 gew.), d 10 (± 1620; oorspr. trapgevels ± 1600), d5 (XVII c).
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voetstukken en kapiteelen (in Dorischen of Toscaanschen trant) bestaan.
De late exemplaren missen zulke verrijking en zijn van nagenoeg enkel
baksteen opgemetseld. Zie verder bij II en IV,
b. die, waarbij de pilasterreeksen hoofdgestellen op classieke wijze,
of althans lijsten dragen. *) Driehoekige en segmentvormige frontons
bekronen soms de vensters,
c. die, waarbij de pilasterstelling de z.g. groote orde naar Palladio
vertoont: van het plint of den (verdieping-) hoogen sokkel tot aan de
rechte kroonlijst ongebroken doorgaande, Deze gevels gaan, op een
enkele uitzondering na, de gebruikelijke gevelbreedte te buiten; de
meeste hebben dan ook meer dan drie venstertraveeen. Bij enkele draagt
de kroonlijst een driehoekig fronton. Hiertoe behooren, behalve het
voormalig woonhuis der gebroeders Trip (f 65, J V), slechts de volgende **): 131, 206, 749 (?), 1079, 1099, 7186 (PH V), 1871, 1909 (fr,),
2689 a, 2808, 2920, 2997 (PH V), 3131.
d. die met pilasters, welke in zooverre doorgaande zijn, dat zij meer
dan eene (ook anderhalve, d, w, z. eene en een „mezzanino") verdieping
samenvatten, De pilasters rezen oorspronkelijk van een plint of van een
over de geheele (meestal verhoogd gelegen) „begane-grond"-verdieping
opgaanden sokkel op, die zelf ook door pilasters ingedeeld, dan wel
geheel of gedeeltelijk in blokwerk uitgevoerd was, De algemeene wijziging van de puien heeft dezen onderbouw, vooral bij de smalle gevels,
doen verdwijnen, zoodat de pilastergeleding thans op de hoogte van de
eerste verdieping pleegt te beginnen. De geveltop wordt, bij de smalle,
meestal gevormd door een hals of door groote trappen, met vleugelstukken en bekroond door een fronton; de breede hebben een rechte
kroonlijst, Zie verder bij VIII.
Gedagteekende: ***)
1615 3543 (H D K),
1622 1389 (P D K),
1624 1410 (J V C).
1632 557.
1634 749, 3584.
1635 28.
1636 3037.
1639 1469 (PH V), 3231 (PH V).
1640 3290.
1641 2134 (fr.),
1641-1643 3009 (PH V).
*) Tot deze groep• behooren ook d 1 (1648-1664, J v C.), d 15a (achtergevel) ea
d 9 (± 1635).

**) Vgl. ook d 19 (1638, J v C.), d 15 a (1661), f 1 (XVII b), d 8 (± 1850).
,,***) Hier en opvolg blz. („Ondergedagteekende") worden alle pilastergevels opgesomd,
ook de onder II, III, IV, VIII en IX gebrachte.
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1642 1786 (PH V), 2920, 3720.
1644 377, 690-691.
1645 460, 744.
1646 346 (fr,), 2997 (PH V).
1648 344 (fr.), 2155.
1649 299 (gew.), 345 (fr,), 2320, 2459 (gew,).
1650 583, 900 (fr.), 2532, 3462.
1651 30, 1193, 3460, 3466 (fr,).
1652 228 (fr,), 656, 1230 (gew.), 3131.
1653 298, 2753, 3277.
1655 3599 (PH V),
.
1656 1000, 1423, 3528
1657 941, 955.
1659 120, 321, 1231, 2143.
1661 101.
1663 1040 (PH V), 3576.
1664 1052 (PH V)
1665 1041, 2049.
1666 570.
1667 1054.
1673 66,
1688 1487 (J V), 3503.
Ongedagteekende:
± 1605 3147 (H D K),
± 1618 979.
XVII a 1002 (fr,), 1391, 1397 (fr,), 2275, 3529 (H D K), 3559 (fr,),
XVII b 939, 958, 964, 986, 1379 (fr,), 2290, 2573 (fr,), 3554,
XVII A 229, 946.
± 1650 22, 336, 525, 589-590, 772 (fr,), 1079, 1280, 1281 (fr,), 1770 (fr,),
1782 (PH V), 1816, 1871, 1909 (fr,), 2357, 2808, 3207.
± 1660 53 (gew.), 1373, 1491, 3522 (fr,)
XVII c 23 (gew.), 45-47, 50, 54, 55, 491, 708, 734 (fr.), 993, 997, 1005
(in), 1099, 1152 (fr.), 1298 (fr.), 1299, 1776, 1890, 2002 (gew.),
2251, 2523 (gew.), 2539 (gew.), 2540 (gew.), 2689a, 2770 (fr,),
2820, 2830, 2988, 3185 (gew,), 3291, 3301, 3469, 3493, 3898 (fr,).
± 1680 206.
XVII d 131, 3505.
XVII B 2788.
XVII 446.
XVIII a 1009.
XVIII A 1930 (zie bij VIII d), 2416 (fr,).
± 1750 1296.
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VIII,

VINGBOONS-GEVELS.

Deze gevels behooren, wat de pilasterordonnantie aangaat, voor het
overgroote deel tot de onder VII b en d omschrevene.
Onder het „V i n g b o o n s-t y p e" wordt in het bijzonder begrepen
de smalle pilastergevel, waarvan de top
a. twee groote trappen of den onder III b beschreven overgang naar
den halsvorm vertoont, doordien de bovenste „trap", het door het fronton gedekte topstuk, in de hoogte gerekt is; twee pilasters dragen dit
fronton; vleugelstukken vullen de hoeken,
b, geheel den vorm heeft van een gevelhals, gevat tusschen vleugelstukken en bekroond door een fronton, Langs anderhalve, twee of drie
verdiepingen doorgaande pilasters komen bij het Vingboonstype zeer
veelvuldig voor, De twee middelste gevelpilasters worden gaarne ineenen, zonder door een kapiteel of lijst doorbroken te warden, omhoog
gevoerd tot langs den hals,
Brengt het „mezzanino" in verticale, zoo de versmalling der zijvensters
in horizontale richting afwisseling in de maten, Op de hoogte van de
zolderverdieping wordt het middenvenster vaak geflankeerd door ovale
lichten in naar Lutma-motieven gebeeldhouwde omlijstingen. Verder
dienen bij de rijkere exemplaren festoenen, car touches, steenen linten
met het stichtingsjaartal, en hoekvazen tot verfraaiing.
De Vingboons-gevels in strikten zin, d, w, z, die, welke zeker door
Philips of Justus Vingboons zelf zijn ontworpen of althans hun met
groote waarschijnlijkheid worden toegeschreven zijn hierboven en
worden hieronder aangeduid met (PH V) en (J V), Behalve enkele der
juist beschreven smalle pilastergevels: 1469, 1487, 3009, zijn dit er
eenige breede: 1040, 1052, 1782, 3231, 3599, een paar van de groote
orde (zie bij VII c): f 65, g 1786, 2997, vgl. ook 131; en verder eenige
gevels zonder pilasters: 977, 1031-1034, 1042, 1043, 1045-1046, 1048,
1049, 3219; breede met rechte kroonlijst: 1067, 1073.
Pilasters missen ook de als navolging van Vingboons aangeduide nrs,
1056, 2996, 3161, 3482.

Voor den overgangsvorm met schouderstukjes zie bij III b.
C. gevels van het Vingboons-type, welke een in g e z w e n k te n hals
vertoonen, zijn: 45-47 en 3482 (oorspr, ?),
d. een hybridischen vorm merkt men op bij 1000 en 3720 (?), die
doorgaande pilasters, maar een top met kleine trappen hebben, en bij
1930, waarvan de gevel in een punt eindigt (tenzij deze het gevolg is
van een verbouwing),

Gedagteekende:
1634 3584 (PH V 7),
1635 28.
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1636 3037.
1638 977 (PH V),
1639 1469 (PH V), 3231 (PH V),
1641 2134 (fr,),
1641-1643 3009 (PH V),'
1642 1786 (PH V), 3720 (?).
1644 377, 690-691,
1645 460.
1646 346 (fr,), 2997 (PH V).
1647 3206.
1648 344 (fr,), 2155.
1649 345 (fr,), 2320, 2459 (fr,).
1650 583, 900 (fr,), 3462.
1651 30, 959, 3460, 3465, 3466.
1652 656, 3131.
1653 298, 2753, 3277,
1655 3599 (PH V),
1656 1000, 1423, 3528.
1657 941.
1659 120, 321.
1660 2143.
1661 101, 2539.
1662 1031-1034 (PH V), 3219 (PH V).
1663 1040 (PH V), 1067 (PHV), 3576.
1664 1052 (PH V),
1665 1048 (J V), 1049 (J V), 2019.
1666 570.
1667 1054.
1669 1073 (PH V),
1673 66.
1688 1487 (J V), 3482, 3503.
Ongedagteekende:
± 1650 22, 336, 525, 1281 (fr,), 1816, 1782 (PH V), 2357, 3207.
± 1660 589-590, 1373, 1491, 2996, 3161, 3522 (fr,),
± 1670 1042-1043 (J V).
XVII c 45-47, 50, 54, 55, 120, 708, 993, 997, 1045-1046 (J V), 1056,
1152 (?), 1299, 1776, 1890, 2523 (gew.), 2820 (gew,), 2830,
3169, 3185 (?, gew.), 3201, 3291, 3493.
XVII d 131, 3505.

IX,

HALSGEVELS,

Het middendeel van den gevel is hooger opgemetseld tot een rechthoekigen top of hals, welke een zoldervenster omsluit, tusschen gebeeldhouwde vleugelstukken gevat is en door een meestal segment475

vormig of volgens een spiegelboog getoogd, soms door een driehoekig
fronton in geprofileerd lijstwerk bekroond wordt, De vleugelstukken,
oospronkelijk in den vorm van dierenpooten of klauwen, vertoonen vOôr
het begin der XVIIIe eeuw een enkele maal figuren van zeegoden,
dolfijnen, sfinxen, leeuwen e, d., in het • algemeen echter een barok
ornament van bloem- en vruchtfestoenen, neergelegd op de zijkanten
der vleugelstukken, of van zware acanthus-ranken en -krullen, en vervolgens (XVIII) van motieven der Lodewijkstijlen (vooral Lodewijk
XIV en „Regence"), a is C-krullen, netwerk, vazen, lamberkijnen, deze
laatste bij voorkeur op de gevelhoeken (onder de aanzetten) en veelal
voorzien van een jaartal, Het jaarcijfer is ook wel aangebracht in of
onder het fronton, dat overigens gewoonlijk wapenschilden, emblemen
of een schelpversiering bevat, Evenals bij de gevels van het Vingboonstype zijn de zijvensters vaak, vooral bij de oudere gevels, smaller dan
de in de midden-as geplaatste; de vensters der bovenste verdieping
minder hoog dan die der ondergelegen verdiepingen, en komen in de
kapverdieping wel ovate zolderzijlichten voor, Tegen 1700 beginnen•
echter achter deze gevels de zolders, althans bergzolders, van minder
beteekenis to worden,
Voor den overgangsvorm met schouderstukjes zie onder III b.
Gedagt eekende:
1638 977 (PH V),
1642 3720 (?).
1650 2532, 3462.
1651 1194, 3460, 3465.
1653 298.
1656 1423.
1657 941.
1658 1905.
1659 120.
1660 253.
1662 1031-1034 (PH V), 2899 (fr.), 3219 (PH V).
1663 398, 3040, 3830.
1664 638, 1352 (fr.), 1887, 2388.
1665 1041, 1048 (J V), 1049 (J V), 2060.
1666 570, 2028.
1669 1510.
1670 1668.
1672 1053 (gew.), 1524-1525, 1727-1728 (gew,), 1753.
1675 1514.
1677 305.
1683 3586.
1684 1504, 1505, 2008.
1686 1520.
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1687 3335.
1688 3482 (gew.), 3503.
1690 1366.
1693 3323.
1697 1599-1600.
1700 3519a.

1701 2350.
1702 3193.
1703 2619.
1711 489.
2413 (verm.), 3108 (?, gew,).
1411, 2602, 3872.
950.
216.
1716 3633.
1717 3150.

1712
1713
1714
1715

1718 2353.
1720 1865b, 3881.
1721 250, 251, 584, 2806.
1722 3085, 3340.
1723 3128, 3631.
1724 274, 1229, 1941, 3125.
1725 808, 1304, 2246, 2636, 3361, 3726.
1726 83, 412, 728, 1182, 1650, 1983-1984, 2351.
1727 79-82, 897, 2361, 3369, 3392 (?, gew.), 3674.
1728 618, 746, 1927, 2609, 3045, 3268, 3353.
1729 809, 832, 1810-1842, 2142.
1730 2121, 3197-3198, 3636, 3785.
1731 1307, 1323-1327, 2287.
1732 544, 3088, 3746.
1733 545, 548, 1899, 2065, 2558, 2559.
1734 44, 745 (fr.), 1192, 3516, 3517.
1735 866 (fr.), 2112.
1736 111-113, 252, 2102, 2175, 2176, 2296-2297, 2299, 3518, 3780.
1737 399, 1669, 1671, 1848, 2478, 2761, 3352.
1738 2908.
1739 3155.
1740 387, 406, 1216, 1950, 2129, 3735, 3846, 3858.
1741 2183, 2535, 2536, 2881.

1742 2543.
1743 1363, 3033.
1744 259, 1334, 2531, 3129.
1747 2402.

1750 384, 2854.
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1752 2912.
1756 3815 (?).
Ongedagteekende:
XVII b 2450.

± 1650 22, 2708 (?, gew,),
± 1660 1007, 1008, 2996, 3161.
± 1670 707, 1042-1043 (J V), 1670, 1771.
XVII c 803 (fr,), 883, 943, 944, 1021, 1045-1046 (J V), 1056, 1149, 1150,
1299, 1488, 1489, 1499, 1527, 1529-1530, 1579, 1581, 1582, 1776,
1925, 1926, 1996, 1999, 2009, 2011, 2293, 2522, 2523, 2598-2599,
2641, 2713, 2714, 2916, 3015, 3169, 3291, 3301, 3469 (gew,), 3574,
3691, 3786 (gew.), 3892, 3893.
XVII cid 999, 1224.
11680 431, 438 (fr,), 3186.
± 1686 1518.
XVII d 8-11, 165 (fr,), 171a, 268, 476, 494, 598 (fr,), 770, 792, 802, 901,
904 (?, gew.), 996, 1004, 1098, 1100, 1101, 1127, 1128,1241a (fr,),
1293, 1294, 1295, 1342, 1344, 1346, 1388, 1401 (gew.), 1421, 1439,
1444, 1479, 1486, 1509, 1522-1523, 1532, 1534, 1538, 1545, 1559,
1560-1562, 1585 (gew,), 1586 (gew,), 1587 (gew,), 1588, 1589,
1591, 1606-1607, 1618, 1620 (gew.), 1625, 1643 (fr,), 1667, 1677,
1679, 1681-1682, 1683, 1693-1694, 1718-1720, 1726, 1817, 1856,
I865a, 1997, 1998, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2019-2020,
2021-2023, 2030, 2053, 2054, 2226-2227, 2228-2229, 2258-2260,
2328, 2533, 2576, 2584, 2605, 2628-2629, 2630, 2632-2634, 2643,
2694-2698, 2702, 2704, 2715-2716, 2726, 2727-2728, 2927, 2929,
2930, 2931, 2932, 2933, 2937, 2992, 2994, 3105, 3163, 3167, 3178,
3224, 3253, 3254, 3255, 3258, 3264, 3359, 3390, 3391, 3406, 3414,
3416-3417, 3464, 3480, 3481, 3494 (gew.), 3504, 3505, 3511, 3544,
3548, 3600, 3602-3603, 3606, 3615, 3619, 3692, 3705, 3706, 3707,
3708-3709, 3713-3714, 3823.
± 1700 171b, 205, 275, 372, 639, 800, 868, 927, 928, 945, 949, 967, 1019,
1096 (gew,), 1107, 1124, 1190, 1196a, 1200, 1242, 1310, 1333,
1336, 1433, 1557, 1563-1567, 1601, 1602, 1603, 1605, 1608, 1610,
1611 (gew.), 1612, 1695, 1781, 1783, 2039-2040, 2222-2223, 2610,
2613, 2621, 2717, 2729, 2735, 2736, 2737, 2743-2746, 2914, 2935,
2944, 3025, 3038, 3127, 3210, 3279, 3400, 3407 (fr,), 3524 (fr,),
3723, 3811, 3869.
± 1703 2620.
± 1720 2162, 2163 (gew,), 3581.
XVIII a 7, 16, 19, 37, 38, 51, 63, 84, 85, 86, 90-91, 92-94, 95, 115, 118,
187 (fr,), 198, 215, 217-219, 220, 244, 281, 286, 288, 303 (gew.),
314, 316, 334, 338, 349, 354, 403, 424-425, 434, 458, 462, 466,
467, 471, 483, 485, 488, 553, 555, 597, 608, 620, 672, 678, 687,
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695, 704, 705, 724, 726, 732, 741, 777-778, 816, 858, 860, 890,
891, 926, 938, 954, 966, 968-969, 974, 978, 1030, 1037, 1039,
1050-1051, 1057-1058, 1106, 1156, 1157 (fr,), 1166, 1202,
1227, 1239-1239a, 1240 (vertu,), 1244, 1247-1248, 1250a (gew.),
1286, 1290-1292, 1308 (fr,), 1309 (fr.), 1315 (fr,), 1319-1319a,
1415, 1432, 1452, 1455, 1462, 1477, 1478, 1480, 1484-1485, 1555,
1556, 1569, 1570, 1592, 1593, 1613-1617, 1626-1628, 1630, 16361638, 1640-1642, 1648, 1656-1657, 1658 (verm,), 1660, 1663,
1665-1666, 1760, 1803, 1815, 1820, 1822, 1831-1832, 1838,
1846, 1847, 1854, 1862, 1879, 1880, 1881, 1889, 1895, 1916,
1942, 1966, 1976, 1979, 1980, 1981-1982, 1991-1992, 1993-1994,
1995, 2027, 2063, 2199, 2205, 2212-2213, 2214, 2215-2216, 2225,
2273, 2285, 2288, 2300, 2314, 2319, 2336, 2339, 2354, 2355,
2356, 2373, 2389, 2397, 2407, 2411a, 2415, 2427, 2428, 2473,
2524, 2529, 2557, 2572, 2577, 2580, 2581, 2588, 2597, 2604, 2607,
2627, 2644-2650, 2656-2658, 2672-2674, 2691, 2703, 2710-2712,
2766, 2779, 2852, 2871-2872, 2947, 2950, 2970, 2977, 2978, 2991,
3017, 3018, 3079, 3112-3113, 3126, 3143, 3158, 3164, 3165,
3199, 3200, 3209, 3213, 3222, 3225, 3227, 3262, 3296, 3314, 3324,
3355, 3358, 3364, 3365-3366, 3368, 3423-3425 (fr,), 3509, 3515,
3549, 3568, 3620, 3641, 3661, 3662, 3721, 3725 (fr,), 3727, 3732,
3868, 3887.
± 1725 5, 31, 32, 64, 175, 271, 272, 273, 358, 364, 366, 368, 370-371,
378, 389, 400, 405 (fr,), 409-410, 414, 418-420, 486, 493, 571,
571a, 572, 623, 624, 628-629 (fr,), 632, 652-655, 660, 667,
669, 688, 754 (fr,), 756, 768, 822, 824, 825, 833, 884, 925, 929,
931, 982, 1256, 1257-1259, 1269-1272, 1273-1274 (fr,), 1278,
1284a (fr,), 1328-1329, 1362, 1377, 1396, 1404, 1526, 1552, 1553,
1631-1634, 1660a, 1684, 1690-1692, 1749, 1752, 1863, 1864, 1866,
2067, 2068-2069, 2073, 2074, 2078, 2079, 2081, 2082, 2088, 20892091, 2093, 2099, 2111, 2114-2115, 2116-2117, 2119, 2120, 21442145, 2230-2231, 2241, 2244, 2255-2256, 2291, 2307, 2345, 2360,
2366-2368, 2387, 2390, 2392-2393, 2545, 2612, 2615, 2624, 2757,
2760, 2768, 2826-2827, 2836, 2839, 2856, 2900, 2901, 2902, 2998a,
2999, 3000, 3001, 3008, 3012, 3013, 3021, 3035-3036, 3122a, 3179,
3204, 3217, 3280-3281 (fr,), 3327, 3328, 3342, 3370-3371, 3420,
3422, 3455, 3485, 3495, 3496, 3501, 3502, 3514, 3521, 3564, 3570,
3589, 3593, 3607, 3624, 3711, 3715, 3716, 3742-3743, 3745 (gew.),
3754-3759, 3760-3761, 3787, 3788, 3790, 3791-3792, 3793 (fr.),
3796, 3815 (?), 3816, 3825, 3891, 3903.
± 1730 75, 125, 166-171, 573, 806, 1734-1736, 1874, 2738, 2748-2749,
3642 (fr,),
± 1735 2475, 2481.
± 1740 2445, 3004, 3243.
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XVIII b 13, 153, 163-164, 196, 202, 204, 225, 227, 256, 257, 269, 291,
307, 356, 404, 411, 433, 435, 448, 482, 540-541, 546, 547, 552,
554, 619, 634-636, 648, 683-684, 686, 742, 812 (fr.), 813, 814
(fr.), 836, 839, 845, 867 (fr.), 871, 872, 881, 895, 906, 911, 919,
922, 983, 1010, 1022, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174,
1175, 1176, 1178, 1179, 1188-1189, 1198-1199, 1217, 1220, 1221,
1243a, 1245, 1260, 1261, 1263 (fr,), 1277, 1285, 1300, 1365 (fr,),
1371, 1374, 1434, 1459, 1461, 1512, 1535, 1659, 1672, 1721, 1733,
1738, 1739, 1740, 1750-1751, 1799-1801, 1851 (gew.), 1898, 1906,
1911, 1913, 1917, 1919, 1939-1940, 1945, 1947-1948, 1960, 1967,
1969-1970, 1986, 2041, 2042, 2058, 2059, 2124, 2127, 2135 (fr,),
2181-2182, 2196, 2253, 2280, 2286, 2384, 2403, 2405, 2414, 2452,
2528, 2537, 2570, 2585, 2660, 2675, 2699-2701, 2740, 2762, 2765,
2802, 2814, 2841, 2888, 2890, 2891, 2894, 2895, 2896-2897, 2917,
2918, 2945-2946, 3029, 3031-3032, 3039, 3051, 3054, 3056, 3061,
3065, 3067, 3083, 3089, 3090, 3132, 3133, 3140, 3146, 3152 (fr.),
3154, 3157, 3162, 3180, 3181, 3202, 3208, 3250, 3283, 3300, 3302,
3309-3311, 3321, 3322, 3442, 3471-3472, 3479, 3489 (fr.), 3497,
3533 (fr,), 3542, 3533 (fr.), 3648, 3654, 3672, 3685, 3779, 3789,
3812, 3835, 3845, 3864, 3870 (gew,),
XVIII A 296, 709-710, 766, 1225, 1265-1268, 1282, 1354-1355, 1709 (gew.),
2312, 2371-2372, 2476, 2951-2952, 3295, 3609, 3797-3798 (gew.),
3809 (gew,).
± 1750 2, 381-383, 916, 2164-2165, 2188, 3081-3082, 3500, 3608.
XVIII c 179-180, 285, 680, 737 (fr.), 819, 820, 878, 885-886, 1361, 1463,
1844, 1908, 2218-2219, 2309, 2780, 2892, 2989, 3022, 3591 (fr.),
3621, 3663, 3664.
XVIII d 171c, 625, 780, 1467, 1985, 2323, 2772, 3315-3316.
XVIII 1743, 1852-1853, 3487, 3729.
X, INGEZWENKTE HALSGEVELS,

De hals is hier niet rechthoekig, maar begrensd door ingebogen bergsteenen deklijsten, opzwenkend van de gevelhoeken naar de segmentvormige, spiegelbogige of driehoekige fronton-bekroning, Op de hoeken
vormen krullen, veelal met een afhangende versiering en met het jaartal
van den bouw voorzien, de aanzetten voor de ingezwenkte bogen, terwijI
op de zijkanten bloem- en vruchtfestoenen liggen, Bij de eenvoudige
gevels, vooral bij de later verbouwde, zijn de zijkanten niet van bergsteen, maar gemetselde rollagen,
Opmerkelijk zijn de bij enkele der oudere gevels voorkomende zolderzijvenstertjes, waar zij niet den ovalen vorm hebben maar dien van een
rechthoekigen driehoek met ingebogen schuine zijde, Een eenzaam voorbeeld van „schouderstukjes" bij dit type (zie bij III b) levert 350.
De frontonbekroning verslapt bij de latere gevels tot een afdekkende
lijst, welker gebogen lijnen gaarne worden voortgezet in de versiering
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om het hijschbalkgat en naar boven eindigen in een kuif in den vorm
van een schelp of palmet (Lodewijk XIV, „Regence"), later in dien
van een vlam (Rococo).
Deze laatste, asymmetrische bekroning komt vooral voor bij de latere
ex. van een talrijke groep, opkomend sinds ± 1725, waarvan de top in
verhouding tot de geheele gevelhoogte een aanmerkelijk minder rijzig,
tusschen de schouders meer gedrukt, minder op een hals gelijkend voorkomen vertoont: de gevels „m et tuitvormigen to p", In verband
met de reeds aangestipte (zie onder IX) inkrimping der pakzolderruimten slinkt de top, dien wij dan als „tuft" aanduiden *), tot niet
veel meer dan een omlijsting van het bovenste venster, ja tot louter
een bekroning boven dit venster (zie ook bij XI op blz, 485 over het
verder verloop: kroonlijsten met zulke gezwenkte lijnen),
Tusschen den XVIIe-eeuwschen hals en dezen tuitvorm zijn allerlei
(niet gemakkelijk te classificeeren) overgangsvormen aan te wijzen,
waarbij men de vensters der oorspronkelijke zolderverdieping al meer
uit het topveld verdwijnen en in het rechthoekige gevelvlak opgenomen
ziet, Herhaaldelijk komt het voor, dat de plaatsing der bovenste vensters
niet of maar half correspondeert met de ruimte erachter, zoodat geheel
of gedeeltelijk looze vensters, ook met een ondiepe kastvormige uittimmering tegen de dakhellingen, ontstaan, Men schijnt den oorspr,
lageren gevel veelal met behoud van de oude kap verhoogd te hebben,
Behalve met de juistgenoemde Rococo-vlammen zijn deze gevels vaak
versierd met vazen, Hun kantlijnen zijn soms niet slechts in-, doch door
toedoen van de groote aanzet-voluten, mede even uitgezwenkt. Toppen,
welke in dezen tijd op eenvoudige wijze verbouwd worden, krijgen een
afdekking met aldus dubbelgezwenkte rollagen. Zie 1725, 2187, 2857,
3073, 3418 a en b, 3643-3644, alle XVIII,
Omtrent de breedte der zijvensters en de hoogte der verdiepingvensters gcldt voor de ingezwenkte halsgevels hetzelf de als bij de halsgevels werd gezegd.
Gedagteekende:
1665 1494, 2000.
1666 637, 2012.
1670 1114, 3337 (fr,),
1671 1203 (gew.), 1598.
1672 1623, 1624, 1729-1730.
1673 1714.
1674 3190.
1675 2790 (fr.),
1681 1238.
*) „Fuit" dus niet = punt, ook niet bloot = ingezwenkte hals, maar een modificatie
van dezen,
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1682 1492.
1683 985.
1685 862, 3561.
1686 12, 764, 767, 1131, 1187, 3260, 3856.
1687 1547.
1688 3703.
1689 2130.
1691 2195.
1700 3047-3048.
1701 3238.
1705 1823.
1720 1503.
1723 758.
1747 587.
1775 1923.
1784 2985.
Ongedagteekende:
± 1660 3232.
XVII c 588, 1017, 1151, 1716, 1870, 2014, 2016, 2057, 2308, 2611, 2964,
3298, 3376 (gew ), 3408-3409, 3611, 3702, 3901.

± 1680 300, 423, 445, 696, 1201, 1211, 1798.
XVII cad 1869, 2247-2248, 2587, 3041.
XVII d 350, 360, 415, 549, 560, 750, 903, 930, 1044, 1055, 1097, 1109
(gew.), 1153, 1154-1155, 1513, 1531, 1536, 1537, 1539, 1540,
1542, 1543 (fr,), 1546, 1583, 1595, 1620, 1664, 1686-1689, 1697,
1709a, 1722, 1834, 1839, 1855, 1863a, 1929, 2015, 2017, 2018,
2024, 2025, 2026, 2033, 2036, 2038, 2056, 2061, 2070, 2262, 2326,
2461, 2626, 2641a, 2668, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2865,
2911, 2924, 2938, 2953-2955, 2967, 2968, 2972, 2982 (fr.) 3005,
3014, 3099-3100, 3130, 3135, 3196, 3211, 3212, 3252, 3256, 3257,
3259, 3263, 3331, 3411, 3415, 3523, 3530, 3531, 3547, 3562, 3571,
3681, 3683 (gew,), 3752-3753, 3766-3767, 3775-3776, 3784, 3810,
3831, 3832.
XVII B 2376 (gew.), 3270, 3819.
± 1700 171d, 1701-1702, 2261, 2264, 2265, 2640, 2652, 2653-2654, 2655,
2939, 2941 (?), 2956, 3024, 3274, 3717.
XVIII a 116, 147, 247, 279, 282, 284, 289, 473, 1141, 1288, 1696, 1745,
1943, 1953, 1968, 2292, 2419 (fr.), 2421, 2592a, 2693, 2747a, 2844,
2907, 2909, 2919, 3071, 3245, 3261, 3388, 3398-3399, 3402, 3403a,
3404, 3435, 3436, 3613, 3650, 3747, 3851, 3862, 3874.
XVIII b 130, 611, 706, 712, 1011, 1218, 1318, 1762, 1796, 1938, 2031,
2052, 2185-2186, 2394-2396, 2527, 2842-2843, 2971, 3053, 3086,
3087, 3191, 3289, 3313, 3781, 3883.
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XVIII A 43, 102, 145, 146, 676, 693, 791, 1197, 2207-2208, 2209-2211, 2831,
3075, 3348, 3802-3808.

XVIII b/c 29.
± 1750 67, 677, 863, 1229b, 1229c, 1922, 2153, 2184, 3074.
XVIII c 26, 123, 128, 197, 223, 270, 280, 283, 454, 463, 543, 550, 579,
580, 729, 740, 760, 793, 799, 887-888, 920, 1012-1013, 1206,
1222, 1229d, 1241, 1287, 1419 (oorspr. ?), 1876, 1886 (oorspr.
trapgevel), 1900, 1952, 1961, 2037, 2051, 2152, 2156, 2158, 2254,
2266, 2334, 2412, 2474, 2480, 2686, 2889 (gew,), 2958, 3027-3028,
3042, 3076, 3078, 3098a, 3107 (fr,), 3151, 3326, 3339, 3458, 3563,
3565, 3614, 3679 (?), 3700, 3704, 3724, 3859, 3867, 3880, 3882.
± 1775 1490 (oorspr, trapgevel),
XVIII d 502 (gew.), 631, 1748, 1859-1860, 2363, 2364 (fr,), 3092.
XVIII B 127, 129, 564, 1200a, 2294, 2378.
XVIII 238, 694, 1723-1724, 1747, 2538, 2750, 3069, 3393, 3394-3396,
3427, 3861.

± 1800 2243.
TUITGEVELS,

Gedagteekende:
1721 3744.
1725 559.
1726 1818.
1730 3020.
1732 736, 3866.
1733 104, 1629, 3569.
1735 361, 894, 2923.
1737 390.
1740 2136, 2776.
1744 481, 3046.
1747 327, 2349.
1750 3886.
1753 933.
1754 3782.
1757 261 (fr.), 1275-1276.
1758 3818.
1761 3637, 3897.
1764 3246.
1765 402.
1768 1756.
1770 2851.
1771 3660.
1772 2544, 2887.
1173 468.
1774 3098b.
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1776 3526 (fr.),
1777 591.
1787 1843.
Ongedagteekende:
± 1700 699, 801, 1255, 1715, 1779, 2547a, 3430, 3519.
XVIII a 134, 191, 192, 601, 602, 673, 786, 1576, 1705, 1802, 1907, 1954,
1964-1965, 2191, 2204, 2239 (fr.), 2240, 2575, 2582, 2589, 2590,
2591, 2592, 2834, 3096-3097, 3251, 3401, 3437, 3659, 3722, 3847,
3873.
at. 1725 416, 1828, 3093-3094, 3341.
± 1735 3596.
XVIII b 211, 396, 475, 496, 556, 567, 675, 713, 730, 762, 879-880a, 915,
988, 1035, 1289, 1317, 1364, 1442, 1447, 1496, 1651, 1715a, 1763,
1778, 1891 (?), 1896, 1902, 1910, 1912, 1924, 1958, 1971-1972,
2103, 2125, 2187, 2201, 2359, 2382, 2467-2468, 2534, 2537b, 2541,
2568, 2593, 2616, 2642, 2678, 2730-2731 (gew,), 2732, 2799, 2882,
2883, 2884, 2936, 3137-3138, 3188, 3214, 3226, 3229, 3235, 3236,
3273, 3328a, 3474, 3490, 3491, 3498-3499 (met borstwering),
3538 (fr.), 3540, 3567, 3575 (gew.), 3617, 3630, 3667, 3699 (fr.),
3824.
XVIII A 149-150, 896, 898-899, 2066, 2311, 3059 (oorspr. trapgevel), 3249,
3299, 3303, 3799-3801.
± 1750 14, 49, 242, 367, 630, 633, 773, 774, 783, 1181, 1306, 1437, 1472,
1538a, 1685, 1858, 1894, 1904, 1915, 1918, 1949, 2085, 2092, 2150,
2263, 2544a, 2570a, 3138a, 3265, 3304 (gew,), 3512, 3594 (fr.),
3718, 3820, 3834.
XVIII c 6, 48, 62, 119, 121, 144, 174, 176, 177, 200, 201, 203, 209, 212,
221, 224, 226, 234, 243, 248, 262, 263, 264-265, 287, 295, 304, 306,
323, 324, 325, 330, 357, 362, 380, 386, 393, 407, 413, 422, 437, 459,
477, 478, 480, 495, 497, 526, 539, 568, 585, 593, 603-604, 605,
607, 609, 612, 640, 613-644, 649-651, 664, 670-671, 714, 715, 731,
738, 761, 796, 810, 811, 817, 821, 823, 828, 830, 831, 834, 835,
838, 850, 854-855, 870, 882, 905, 907, 913, 917, 947, 965, 971, 972,
1028, 1036, 1177, 1184-1186, 1191, 1208, 1219, 1223, 1235, 1241b,
1246, 1305, 1320-1320a-1320b, 1321, 1322, 1353, 1381, 1424, 1431,
1464a, 1508, 1533, 1604, 1644-1645, 1655, 1674, 1676, 1680, 1699,
1706, 1707-1708, 1764, 1765, 1780, 1804, 1837, 1845, 1857, 1861,
1865, 1868, 1875, 1877, 1838, 1897, 1901, 1903, 1914, 1920-1921,
1932, 1933, 1934-1936, 1937, 1946, 1987-1999, 2062, 2071-2072,
2075, 2084, 2086, 2087, 2096, 2097-2098, 2100-2101, 2105, 2106,
2108, 2110, 2122, 2123, 2147, 2189-2190, 2192, 2250, 2305, 2313,
2315, 2321, 2324, 2329, 2344, 2346-2348, 2352, 2358, 2400-2401,
2408-2409, 2410, 2422, 2430, 2432, 2456, 2465, 2469-2470, 2479,
2520 (oorspr. trapgevel ), 2525-2526, 2533a, 2537a, 2544c, 2569,
2569a, 2579, 2601, 2606, 2625, 2631, 2677, 2706, 2723, 2739,
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2741 (fr,), 2742 (fr,), 2747, 2752, 2758 (fr,), 2763, 2767, 27742775, 2785 (fr,), 2792, 2801, 2824-2825, 2833, 2845-2847, 2850,
2853, 2886, 2893, 2898, 2903, 2913, 2921, 2974, 2983, 2984, 3007,
3023, 3030, 3034, 3055, 3060, 3062, 3063, 3064, 3066, 3073, 3077,
3101, 3134, 3149, 3151a, 3156, 3173, 3189, 3205, 3230, 3233, 3248,
3267, 3276, 3286, 3293, 3307, 3320, 3329, 3330a, 3338, 3344, 3389,
3405, 3426, 3443, 3451, 3468, 3475, 3477, 3478, 3488, 3513, 3527,
3532, 3550, 3551, 3555, 3557, 3558, 3566, 3572, 3588, 3592, 3618,
3628, 3634, 3639 (fr,), 3649, 3652, 3655, 3657, 3658a, 3676, 3693,
3710 (fr,), 3728, 3730 (fr.), 3733, 3783, 3813, 3833, 3840, 3844,
3852-3853, 3855, 3863, 3865, 3875, 3885, 3896, 3899.
± 1775 487, 1493 (oorspr, trapgevel),
XVIII d 290, 626, 725, 781 (?), 1464, 1746, 2379a, 2966, 3148, 3556 (?),
XVIII B 1209, 1210, 2857, 3418 a en b.
XVIII 96, 160-161, 1252, 1959, 3643-3644, 3645.
:. 1800 1725, 3240, 3241.

XL GEVELS MET KROONLIJSTEN,
HiervOOr (zie VII b, c en d, VIII op blz. 474 6e alinea), zijn eenige
gavels van deze groep reeds besproken, voor zoover zij tot de pilastergevels en de door J. en PI-L, VINGBOONS ontworpene behooren, Het zijn
gevels van huizen gebouwd op dubbel erf of nog ruimer, dus van aanmerkelijke breedte, Tegen het laatste kwart der XVIIe eeuw beginnen
zich echter enkele ter breedte van ongeveer anderhalf erf to vertoonen
(reeds eerder nr, 2997),
Bij s m a II e gevels komt de kroonlijst eerst tegen 1710 voor, aanvankelijk in cebogen vorm (zie nr, 1422): hetzij over de geheele breedte,
hetzij slechts in het midden getoogd, De geheel rechte kroonlijst komt
bij zulke gevels in de tweede helft der XVIIIe eeuw in zwang,
Met bladwerk en andere versieringen in de Lodewijkstijlen besneden
consoles dragen de geprofileerde deklijst, Hiertusschen zijn veelal rechthoekige en (of) getoogde zolderlichten in het fries uitgespaard.
Naast deze eenvoudige ...evellijsten komen er veelvuldig voor, die
of wel (en dit juist bij de smalle XVIII b en XVIII c) een bekroning
dragen van afwisselend gebogen omtrekken en met motieven in de
Lodewijkstijlen (vazen, lamberkijnen e, d,), enkele aldus dicht naderend
tot de tuitgevels (vgl, blz, 481) of wel verhoogd zijn met een attiek
of een open borstwering, waarvan het middenstuk versierd is met het
wapen van de stichters,
De gevels zijn meestendeels van baksteen en vlak gemetseld, behoudens eenige versieringen van bersteen, Het liefst trekt men deze opluistering samen in de deurtravee: de omlijsting van den ingang en het
„snijraam", die veelal langs de verdiepingsvensters in dezelf de as wordt
voortgezet, Waar de gevelbreedte het veroorlooft, bevindt de ingangstravee zich niet op zijde, maar in de middenas, Hooge stoepen met ijzeren
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balusters markeeren mede de ingangspartij, De in strakke regelmaat
geplaatste vensters, niet meer voor kruiskozijnen, maar voor schuiframen berekend, zijn, althans in de benedenverdiepingen, zeer hoog en
smal, en hebben voor een deel nog de nude, in roeden gevatte, ruiten
behouden.
Bij de b r e e d e gevels wordt het vlak gebroken door een lichtelijk uitsprintende, al of niet met een fronton bekroonde, middenpartij en ook
door even uitgemetselde hoek„pilasters", welke met de kroonlijst een
kader om het gevelveld vormen,
De bouwstof is, gelijk gezegd, doorgaans baksteen; bij een aantal
exmplaren, vooral aan de hooldgrachten, is een geheel bergsteenen bekleeding gebezigd, bij andere alleen de middenrisaliet aldus onderscheiden,
Opmerking verdienen enkele door ADRIAAN DORSMAN (A D) c. s. ontworpen huizen, waar de voeging van de zandsteenblokken sprekende
hcrizontale lijnen vertoont, Tegen het midden der XVIIIe en in de
XIXe eeuw is de rechte kroonlijst regel, ook bij de talrijke verbouwingen
van oudere geveltoppen,
Niet als afzonderlijke gevels, doch als gedeelten van een ganschen,
door een kroonlijst samengehouden, straatwand, moeten ten slotte genoemd worden de nrs. 2159-2161, 2177-2180, 2362, 3736-3741 enz., die
behooren tot de stadsuitbreiding van het einde der XVIIe eeuw.
Gedagteekende; *)
1624 1410 (J V C, zie VII),
1642 1786 (PH V, zie VII en VIII), 2920 (zie VII).
1646 2997 (PH V, zie VII en VIII),
1655 3599 (PH V, zie VII en VIII).
1663 1067 (PH V, zie VIII),
1664 1052 (PH V, zie VII en VIII),
1669 1073 (gew., zie VIII),
1670 1551 (A D ?),
1671 139 (A D ?), 1577 (A D), 1578 (A D),
1672 1095 (gew,),
1688 1575 (A D ?), 1713.
1696 1755.
1709 1422.
1710 1443.
1714 739.
*) Tot groep XI behooren ook : d 19 (163E), f 25 (1645), d 3 (1646-1647, D. Stalpaer t),
43 (1650, D. S t alp a e r t), f 15 (1654, H. Jz. Staat s), d 65 (1660-1662, J. V.), d 15 a (1661),
d 8 (1663-1665 en XIX b), f 19 c (1669), f 7 (1669-1671), f 45 (1723), f 4 (1728), f 33 (1732,
D. Mar o t jr.), d 28 (1733), f 14 (1754), f 3 (1769, Abr. v. d. H a r t), f 17 (1772, L. F. Druc k),
f 51 (1774), f 28 (1779, A b r, v. d. H a r t), f 8 (1783-1787, A b r v. d H a r t), f 12 (1789),
d 6 (1810, A b r. v. d. H a r t), d 7 (1830), f 1 a en b (XVII b), d 11 (XVII c), f 9 (XVIII a).
d 8 (f 1850),
Met groote zuilenorden: b 4 (1770), b 5 (1840), f 73 (XVIII d, J. 0. Hu sly),
f
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1721 1405.
1723 3308.
1724 2331.
1725 3118, 3646.
1726 3580.
1727 2327, 2796.
1729 21, 3632.
1730 2325.
1735 600.
1736 3583.
1738 326.
1741 852.
1745 873.
1746 1429.
1748 1427.
1750 3854.
1753 826.
1772 979a.
1775 797-798.
1776 1635.
1778 1018.
1786 2885.
1787 208.
1790 207.
1809 2803.
Ongedagteekende: *)
± 1650 1782 (PH V, zie VII en VIII), 3900.
± 1665 2385.
± 1670 1711-1712.
XVII c 1099 (gew,), 1232 (oorspr. ?),
± 1675 1071, 1072, 1108.
XVII d 125a, 1059, 1074, 1075, 1103, 1147 (A D), 1498, 1500, 2159-2161,
2217, 2362, 2375, 2377, 2426, 3577, 3601, 3604, 3736-3741, 37483751, 3762-3764, 3769-3771.
XVII B 2733, 3049.
± 1700 140, 148 (fr,), 702-703, 935, 1084, 1104, 1758, 2683.
XVIII a 41, 68, 76, 210, 582, 994, 1006, 1009, 1025, 1026, 1060, 1061,
1064, 1076 (?), 1079, 1080, 1082, 1083, 1085, 1105, 1119, 1120,
1122, 1123, 1126, 1133, 1134, 1137, 1454, 1457, 1468, 1550 (gew,),
1572, 2578, 2583, 2596, 2651, 2689, 2804, 3115, 3183, 3184, 3774
(gew,), 3902.
*) Ten aanzien van deze groep dient to worden opgemerkt, dat de aangegeven
dateering der gevels niet uitsluit, dat deze ten deele ouder zijn; zij heeft betrekking
op hun algemeen voorkomen, zooals zich dit met name door de vensters en de kroonlijst vertoont,
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± 1725 976, 1110, 1412, 1507 (gew,), 1789, 1829, 2794.
± 1730 1767, 1775, 1777, 3244.
± 1735 2271.
± 1740 1001 (gew,),
XVIII b 25, 27, 73, 74, 143, 239, 337, 492, 562, 576, 599, 924, 936, 942,
963, 998, 1003 (fr,), 1016, 1024, 1029, 1038, 1063, 1078, 1086,
1088, 1090, 1091, 1093, 1116, 1129, 1143, 1145, 1159, 1207, 1284,
1301, 1382 (gew.), 1383, 1386, 1394-1395, 1409, 1413, 1414,
1416, 1417, 1420, 1425, 1426, 1436, 1440-1441, 1446, 1448, 1449,
1450, 1450a, 1453, 1473, 1474, 1475, 1506, 1544 (gew.), 1549,
1558 (gew.), 1609, 1761, 1788, 2380, 2417, 2434-2435, 2436,
2437, 2438-2439, 2530, 2603, 2676, 2707, 2778, 2789, 2797, 2798,
2809, 2810, 2811, 2813, 2863, 2869 (?), 2887a, 2990, 3003, 31103111, 3117, 3119, 3121, 3139, 3145, 3153, 3159, 3175, 3483, 3508,
3510, 3537, 3541, 3545, 3578, 3579, 3582 (oorspr, ?), 3669, 3680,
3686, 3836.
XVIII A 135, 135a, 141, 151, 157, 1115, 1279, 1573, 2484, 3247.
± 1750 72, 727, 804, 1066, 1089, 1167, 1296, 1458, 1574, 1622, 2034,
2174, 2177-2180, 2374, 3144a, 3671.
XVIII c 40, 52, 65, 132, 294, 335, 363, 444, 575, 668, 682, 718, 733, 735,
908, 910, 956, 962, 975, 989, 990, 992, 1092, 1111, 1112, 1113,
1117, 1135, 1146 (gew,), 1160, 1161-1162, 1163, 1313, 1372, 1376,
1378, 1380, 1392, 1393, 1399, 1413a, 1418 (gew.), 1428, 1456,
1481-1483, 1495, 1502, 1647, 1759, 1768, 1772-1773, 1810a, 2076,
2077, 2157, 2318, 2542, 2623, 2662-2665, 2682, 2805, 2816, 2817,
2823, 2963, 3016, 3109, 3116, 3123-3124, 3133a, 3141, 3141a,
3174, 3182, 3187, 3201, 3325, 3447, 3492, 3552, 3688, 3829, 3904.
± 1775 1138, 2567, 2993.
± 1790 2268.
XVIII d 56, 71, 106, 114, 332, 472, 574, 577-578, 716, 717, 719, 720, 722,
723, 779, 787, 909, 912, 923, 934, 960, 980, 991; 1081 (?, gew.),
1094, 1204, 1205, 1283, 1311, 1312, 1314, 1316, 1430, 1571, 1584
(oorspr, halsgevel), 1585 (dito), 1586 (dito), 1590, 1639, 1646,
1766, 1791, 1792, 1793-1794, 1795, 1931, 2047-2048, 2442, 2446,
2466, 2556, 2574, 2622, 2685, 2781, 2782, 2783, 2784, 2781, 2791,
2793, 2800, 2812, 2829, 2832, 2837-2838, 2849, 2943, 3010, 3011,
3095, 3098, 3120, 3176, 3223, 3266, 3623, 3656, 3666, 3857, 3894.
XVIII B 142, 1015, 1142, 1158, 1228.
XVIII 155, 449.
± 1800 100, 108, 388, 937, 961, 1234, 1302, 1387, 1435, 1580, 1621, 1698,
2257, 2661, 2828, 3629, 3814.
IF 1810 2995.
XIX a 138, 771, 3203, 3848.
XIX A 137, 2815, 2818.
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Chronologische overzichten,
BRUGGEN,
Zie blz. 7 c 1-3 en blz. 459,
GILDEHUIZEN.
1617
b 3 (Regulierspoort).
XVII a b 2 (St, Antoniespoort).
1630
d 25.
1632
d 27.
1633
d 26.
GRENS- EN BANPALEN,
1625
XVII
1794

Nieuwer-Amstel (twee, zie blz, 455).
voorheen vOOr St, Annastraat (twee, zie blz, 7, c 7),
Sloten (zie blz. 456).
KLOOSTERS (voormalige) en BEGIJNHOF.
Zie biz, 84-85, e 34-44,
MILITAIRE GEBOUWEN,

1606
d 16.
1656-1657 d 3,
1661
d 15a.
XVII c d 4,
1810
d 6.
PAKHUIZEN,
Gedagteekende:
1610 d 24.
1614 g 2848.
1617 g 1825.
1632 g 3622.
1636 g 426-427.
1642 d 14.
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1648 d 23 (gew.),
1650 g 1928, 2517.
1656 g 2755.
1659 g 3278.
1661 g 101.
1671 g 3044.
1684 g 530-531.
1685 g 17-18.
1688 g 1713.
1690 g 1872.
1718 g 1806.
1720 g 1826.
1723 g 441-443.
1726 g 3287.
1728 g 3288.
1733 g 104.
1735 g 2764.
1737 g 2478, 2595.
1745 g 3625.
1753 g 933.
1757 g 439-440.
1761 g 3897.
1771 g 2277.
1774 g 3098b.
1775 g 797-798.
1777 g 3538 (fr.).
Ongedagteekende:
± 1600 d 10; g 748, 2236, 2379 (?), 2429 (?, fr.).
± 1625 g 1236a, 1368-1370.
± 1630 g 535.
XVII b g 470 (fr,), 484, 490, 501, 511, 519, 2552-2555, 2560-2566.
XVII A g 2487, 2725, 2925-2926, 3104.
± 1650 g 317, 318, 743, 2418, 2423, 2425, 3228, 3378-3385.
± 1665 g 2385.
XVII c g 2386, 3228.
XVIIc/d g 2587.
XVII d g 529, 1516, 1519, 1596, 1744, 2424, 2440, 2441, 2608, 2670-2671,
3683.

XVII B g 856, 1511, 1809, 2494, 2513, 2546, 2679-2680, 2733, 3228, 3269.
g 339, 446, 447, 450, 452, 455, 464, 504-507, 513-518, 536-538,
XVII
711 (fr.), 841-843 (?), 3484.

± 1700 g 70, 292, 1810, 2029, 2032, 2586, 2734.
XVIII a g 88, 89, 453, 2194, 2420, 2488-2493, 2495-2499, 2500, 2501-2505,
2514-2515, 2516, 2589, 2617-2618, 2950, 3017, 3722.
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XVIII b g 836, 2202, 2433, 2548-2550, 2551, 2917.
XVIII b/c g 29.
XVIII A g 791, 1805, 1811-1813, 1824, 1827 , 2485-2486, 2552-2555 (gedeelt.),
2560-2566 (dito), 2667.
± 1750 g 2873-2880, 3626, 3627.
XVIII c g 306, 500, 796, 971, 972, 1604, 2479, 3007, 3107 (fr.), 3344.
± 1780 g 3177,
XVIII d g 310, 841-843 (? bout), 849 (bout), 3888-3890.
XVIII B g 312, 1807-1808.
XVIII g 87, 432 (gew.), 457, 508, 509, 510, 512, 520-524, 527-528,
532-534, 2506-2507, 2508-2511.
± 1800 g 788, 3421.
POORTEN EN POORTJES.

(Voor de Stadspoorten, zie b, 2-5).
1550
f 19.
1560
g 2769.
1571
f 68,
1574
c 34 (vernieuwd 1907),
XVI c f 1,
1581 f 1,
1603 ? f 26,
1606
d 9,
1,
± 1610 Zie bij h 6 onder d op biz. 439,
1616
e 17,
1620
e 3,
1622
g 1389.
XVII a b 2 (drie), d 28, e 3 (twee), e 5, f 10 (fr,), f 19, 1 22, f 69 b, g 236
1630
d 25,
± 1630 e 7,
d 27.
1632
1633
d 26,
± 1635? d 9.
1638
d 19.
1647
d 31.
1648
1 32, 1 52,
XVII b d 10, 1 1 (vijf), 1 19, 1 25,
1654
f 15,
1656-'7 d 3 (twee),
1671
e 3,
1675
e 59.
XVII B d 32.
XVII c d 4, (zie ook bij h 1 C onder 1), d 11, g 2867.
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1688
g 1487.
XVII d / 40,
XVII g 3432.
1714
e 60 (gew. XVIII c).
1733
e 5.
f 20,
1736
1747
1 9, / 23,
XVIII b f 23.
XVIIIA g 2868.
± 1750 1 58,
1752
e 53.
1754
f 14,
1 18.
1773
XVIII c / 51,
d 21, 1 28,
1779
1793
e 13,
XVIII e 7, f 67.
1804
f 56,
f 47.
1829
f 37.
1842
POTHUIZEN.
g 152, 473, 475, 948, 949, 969, 1005, 1045-1046, 1501, 2010, 23692370, 2592a, 2939, 2956, 2957, 3350, 3601, 3768, 3772-3773, 3774.
PUIEN (meest van winkels),
g 749 (fr,),
1634
XVII b g 3215.
XVII A g 1375 (fr.).
XVII B g 3819 (?).
XVII

g 613 (fr.), 615 (fr,), 1251, 1662, 3131.

± 1700 g 1893.
g 3616 (fr.),
1723
XVIII a g 592 (fr.), 785, 1250a, 2482, 3850.
XVIII b g 189, 1649, 3651, 3758.
XVIIIA g 120, 193, 2381 (fr,), 2868, 3336 (fr,),
± 1750 g 3834.
XVIII c g 465 (fr.), 610, 792, 1866 (fr.), 3458.
XVIII d g 152 (fr.), 156, 222, 341 (fr,), 502-503, 1229, 1652, 1871, 2044,
2224, 2270, 2280, 2283, 2379a (zie blz, 462), 2598, 2771, 2822,
3330, 3418 (gedeelt,), 3438, 3439, 3640, 3837, 3841.

XVIII B g 3826.
XVIII g 948, 1501, 1513, 1714, 2939, 2941, 3568, 3810.
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± 1800 g 55, 171d, 747, 784, 1229a, 1613-1617, 1703-1704, 2908, 3095,
3675, 3677, 3765.

± 1820 g 3345.
XIX a g 43, 128, 233, 428, 1229c, 1230, 1833, 1836, 2833, 3022, 3242,
3333, 3430, 3637, 3638, 3639, 3641, 3658, 3679.

XIX b g 2316, 3665.
XIX A g 3402.
Verder: g 34-35 (fr,), (24 (fr,), 166-171, 187 (fr.), 295, 322, 349, 416, 417,
573, 589, 641 (fr,), 676, 690-691 (fr.), 723, 748 (fr.), 757, 779,
780 (vernieuwd), 800, 839, 900, 901, 904, 1046, 1335 (fr.), 1340,
1430, 1598, 1707-1708, 1726 (fr,), 1747, 1764, 1765, 1830 (fr,),
1867 (fr.), 1885, 1887, 1929, 1957, 2002 (fr.), 2047-2048, 2066,
2141, 2236 (fr.), 2294, 2357, 2442, 2480 (vernieuwd), 2525,
2592a, 2689a, 2721, 2753, 2831, 2835, 2849 (fr.), 2860 (fr.),
2911, 2913, 2922 (vernieuwd), 2956, 2968, 2971, 2972 (fr,),
3014 (fr.), 3018, 3057, 3059, 3069, 3070, 3071, 3098, 3098a, 3101,
3216 (fr.), 3234, 3235, 3245, 3255, 3318 (fr.), 3368, 3373, 3393
(fr,), 3398-3399, 3404, 3454 (fr,), 3459, 3460, 3461, 3465, 3525
(fr,), 3529 (fr.), 3543 (fr,), 3554, 3601, 3604, 3623, 3629, 3632,
3652, 3678 (fr.), 3777 (fr.), 3824, 3830 (fr,), 3831, 3835.
TUINHUIZEN.
XVII c g 1577.

XVII d g 1754.
XVIII a g 1052, 1060, 1406, 1468, 1786.
1735
g 1548.
XVIII b f 33, g 1088, 1500, 1558, 1568.
XVIII A g 1047, 1078 (koetshuis), 3144.
± 1750 g 3123.
XVIII c g 1089, 1114, 1789, 2816, 3116.
XVIII g 967, 1551.
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Register van kunstenaars en
ambachtslieden.
Bladz,
Beeldhouwers.
(Ook beeldsnijders en steenhouwers,)

Bladz.
Stracke Jr,, F,, .
, . 141
Swart, J. .
. 140
Veeneman, L.
. , 80
.
Verhulst, Romb. .
42, 43, 49
Vinckenbrinck, A,
. 47, 437
Welmeer, Chr„ .
, 22
Wilde, B, en J. de .
, 461
With, Artus de ..
. 42
Xavery, J B. . .
. • 132
Ziesenis, A.
5, 49,, 102, 106, 116
Ziesenis, A, (?) ......
64

Aarts . ,,
9
Arisz, Claes
360
Depreter, P. C,
447
Donker, S,
.
.
87
Eggers, Barth,
.. 433
Gabriel, P, J.
49, 133, 139
Geefs, G ...
.. 133
Gijseling, J.
. • 27, 131
Honore ..
. 73
Boekbinder,
Keyser, Hendr, de , , 42, 112, 114,
115, 116, 372, 429, 431, 446.
Magnus .
. 440
Keyser Jr., Hendr. de
.
Keyser, Hubr. de .
214391"
Bouwmeesters,
Keyser, P, de ..
, 43
(Architecten en ingenieurs,)
Keyser, W. de .
. 108, 110
Koning, J, de ..
,
6 Bazel, K, P. C. de .. . 238
Cuyper, J, B. de , 69 Bilhamer Jz,, Joost gez, • , 40, 94
Logteren, Ign, van . • 97, 266, 432 Blancard, Fr, ..
219, 446
Logteren, J, van , , . 111, 219, 220 Bleys, A, C, .
. 77, 81
Normand, P. Le .
, . 454 Bouwman, El, .
. . 91
Pantel, Pr, ..
, • 128 Danckertsz, de Ry, Corn,
55
Quellinus, A. 8, 9, 10, 21, 48, 49, 112, Dieden, W, van , ..
60
429, 433, 437, 450,
Does, Corn, van der , .
. 454
Royer, L. ..
. 7, 12, 76 Dorsman, Adr. 63, 100, 151, 231, 267,
Sigault Chz,, J, F.
, , 49
269, 270, 271, 432,
Smits, Jan ..
, 125 Druck, L. F. . .
. 108, 222
Stone, Nic,
, 54 Gaff el, W, van de .
. 26
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Bladz,
• • 23
Gendt, J. G. J. van .
. 70
Giraut, P ...
.. 136
Greef, B. de .
Greef, I de . .. 49, 63
Hart, Abr, van der 22, 31, 97, 102
116, 131,
34/219, 258, 446
Husly, H. J. • .
Husly, Jac, Otten 14 , 266, 432, 446
.. 94, 97
Intes, P,
Campen, Jacob van 8, 28, 31, 45,
48, 51, 141, 213, 252, 431, 438,
Keyser, Hendr, de 2, 5, 6, 23, 24,
30, 34, 52, 53, 54, 55, 56, 104, 110,
113, 177, 201, 202, 203, 204, 207,
208, 247, 249, 282, 313, 315, 318,
329 368, 372, 400, 401, 402, 403,
461,
Zie ook: beeldhouwers,
Keyser Jr., Hendr, de , • , 23, 24
Zie ook: beeldhouwers,
25, 33, 56, 61, 249
Keyser, P, de
Zie ook: beeldhouwers,
. 8, 49
Keyser, W. de
Zie ook: beeldhouwers.
1, 33, 61, 136
Kok, A, A,
• a 74, 82, 83
Cuypers, P. J. H.
141
Leliman, J, H. ,
49
Listingh, Nic, .
118
Marot jr., D. .
90
Maybaum, G. F.
405
Meijer, J, de . ..
45
Meyjes, C, B. Posthumus
. , 79
Moele, G. . .
. 73, 83
Molkenboer, Th ..
257
Neufforge, J, F. de .
442
Outshoorn, Corn. ,
23
Peters, C, H. ..
Pietersz, van Saerdam, Pieter , 455
. 8, 19
Post, Pieter .
456
Poyt, Jan .
5
Rauws, C ...
Ry, de, zie Danckertsz, Corn,

Bladz,
.. 60, 138
Springer, J ..
.. 60, 138
Springer, W ..
Staets Jz., H, . .. 55, 106
Stalpaert, Dan, 8, 13, 21, 58, 88,
91, 105, 123,
„ 22, 76
Straaten, Joh, van ,
Suys, Tieleman Fr, • . , 63, 69, 73
.. 75
Tepe, A ...
141, 378
Tetar van Elven, M, G.
. 16
Vennecool, Simon
a 459
Vennecool, Steven
Viervant, R, R, . .. 446
Vingboons, Justus 130, 214, 260, 460
Vingboons, Phil, 143, 144, 145, 146,
148, 149, 150, 161, 163, 164, 165,
167, 171, 173, 175, 177, 179, 183,
185, 187, 189, 199, 202, 204, 206,
209, 213, 215, 217, 218, 232, 238,
241, 242, 246, 254, 258, 260, 263,
284, 285, 287, 293, 299, 301, 305,
306, 307, 317, 319, 326, 329, 330,
343, 348, 349, 359, 360, 362, 369,
374, 375, 377, 378, 379, 383, 385,
395, 396, 397, 398, 400, 404, 405,
406, 415, 462,
. 51
Vos, Phil, de •
• 51
.
Vos Mz,, Pieter de
Vredeman de Vries, P, 94, 137, 155
Warnsinck, Is. ..
. 23
1
.
Weissman, J, A ..
8
Ziesenis, B. W, H.
.
. 437
Zocher, J, D, ..
Bronsgieters.
Zie ook: klokgieters,
Gerines, Jac, de • ..
Hemony, Fr,
.
Wybrands, G,

. 429
9
.
. 10

Drukkers.
Athias ..
Blaeu, Joh.

.

. . 449
. 105, 440
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Bladz,
Bladz.
.. 444 Knoop, 0 ...
. 72
, 440 Kramer, Hendr, ..
. 86
. 89 Kuynder, Joh ..
. 435
. 449 Laruelle, P, H. .
. . 103
• 449 Lutma, J ...
. 20, 429
Lutma de jonge .
.
4
Middelhuysen, H. .
. 138
Geelgieters,
Middelhuysen Hz,, J,
. 138
Gheyneus, P.
, 130
Monogrammisten:
Zie ook: klokgieters,
454
V, A ..
Lutma, Jac .....
. 47
B .
89
Lutma de oude, Joh. • . . . 47
82
B naast bloemenmand ,
Zie ook: goud- en zilversmeden.
BD aaneen ..
92
B, e onder 2 sterren .
87
Glasgraveurs,
B, N ..
72
Sang, J, ..
, 435
88
B. S ..
Wolff, D ..
. 435
C. B, (?) en gezicht • .
89
68
C. H ....
Glasschilders,
62
CHV of CVH ...
C. L. dooreen (Leendert
Aertsz, Pieter
..
. 41, 44
Claesz van Emden?) ,
430
Zie ook: schilders.
C. P, •
97
Angelis, De ..
. 44
C, S, •
89
Bronkhorst, J, van , , • , 50
D, I. .
430
Zie ook: schilders.
F. M . .
104
Digman
. , 44
F, R ..
434
Schouten, J, L ..
. 44, 50
H onder kroon
72
HK aaneen .
...
119
Goud- en zilversmeden,
H M (Heinr, Mannlich?)
434
Baardt, C, . .. 435
H N (?) .
87
Bogaert, Joh. 68, 78, 82 (?), 86, 103
HS dooreen .
138
Bogaert (?), Thom .... 77
I DS .
430
Bogaert, 'Thom, . . . , 80, 85, 87
ILM .
435
Buil, V„ ....... 20
J G ..
121
Dedalus, zie Vries, J. A, de,
J G waartusschen passer,
Ebbekin Cz., P. .
J-1, .
82
434
J. P. K,
Esselbeeck, M ..
87
97
JR. .
Grave, E ....
82
64
J S „
Hecke, Abr, van den .
. 62
62
Hilberts, C ..
KW .
. . 84
68
Jager, N, de .
LH,.
103
. 74, 83
Claessen, Dirk .
MC
.
. . 80
138
Blaeu, Willem Jz. .
Colom, Jac. Az. ..
Levie, Phoebus ,,
Menasseh-ben-Israel
Proops .
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Bladz.
103
NDI ...
P(?) I B (?) ..
75
430
PRVD •
.. 434
P S dooreen
TB .
77, 80, 103
VA
.. 430
, 62, 92
WW
druiventros
.. 121
. 92
klaverblad
138
kopje (?)
121
kraan- of struisvogel
lelie, gekroond (Joh, Lely?) , 434
86
maansikkel met 2 sterren
434
rad (?)
435
rozet ..
schild met gegolfde fazen
.
82
(Joh. Bogaert ?)
tempel (?) ...
. 435
vijfpuntige ster met 2 bone.
86
tjes ...
struisvogel of ooievaar ,
69, 84
. 78
Moormans , .
. 121
Neve, Guill, de „
. 89
Rethmeyer, D. W„
. 88
Siotteling, Joh ..
77, 78
Somer III, Wierick • ,
121
Tjeerts, Here. ...
Verberckt, Jo, Bapt. . • 68, 82, 83
Vianen, Adam van ..
. 430
Vries, J. A. de (al, Dedalus) , ,
74
Warnecke, W. ...
. 92
. 78
Zschammer, sig. • .

Verstege, J ..
Visser Bender, J. P ..

Bladz,
. . 56
, 435

Kalligraaf,
Monogrammist P. T ..

,

98

,
.
,
,
,

444
444
444
444
454

Kartografen,
Blaeu, Willem Jz .
Haeyen, Alb.
Keulen, van ,
Langren . .
Wandelaar, J,
Klokgieters,
Ammeroy, Corn„
,
7
Fremy, Claude
. 44, 58
Gheyn, P, van den
. . 425
Grave, J, A, de
. 54
Hemony, Fr, en P,
5, 111
Hemony, Fr, .
• 5, 9, 44, 54, 58
Hemony, P,
, 5, 59
Koster, Assuerus
, 58
Koster, Ger. ..
• 22
Crans jr,, Cipr. ..
. 60
Leeghwater Az., J,
. 58
Meurs, Joannes
. 56
Moer, Wilh, en Jasper
, 54
Noorden, Claes .
. 54
Petit en Fritsen .
. 425
Schaepman, Fr„
, 454
Seest, Pieter , , , 27, 44, 56, 117
Steylers, Adr, ..
. 44
Wagtevens, Jacob
. 44

Graveurs,
Bendorp, H,
Berge, P. van den ,
Koning, Th ...
Laegh, W. van der .
Leth, H. de „ ..
Monogrammist F. Br. .
Noski, El ..
Stoopendael, D ..

32

. . 139
, 55, 56
. 134
, 43
. 61
• 65
, . 20
, 58, 60

Medailleurs,
Konsee, K. T. ..
Muller, W.
..
Os, P, van

• 100
. 138
• 100

Orgelbouwers,
Batz & Co. ..
Duyschot, R. B. .

,
,

60
48
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Bladz,
Bladz,
49 Bilderdijk-Schweickhardt, Cath,
, 132
Wilh ....
48
. 448
.
81 Bilderdijk, W.
• 443
42 Bleecker, G, Clz,
. 83
48 Bloemaert, H, . .
. 75, 443
64 Bloemen, N, van .
.. 451
42 Blondeel, L ..
. 63, 438
42 Bodecker, J. F.
Boer, A, de .. .. 448
Boetius a Bolswerd . . , . . 102
Parelmoer-inlegger,
Bol, F. . . 14, 28, 29, 30, 34, 50, 108,
Bellekin, C. .
. 435
113, 133, 139, 450.
Boonen,
A, 4, 30, 96, 101, 107, 113,
Schilders.
117, 119, 450, 452,
(Ook teekenaars en houtsnijders,)
Borch, G. ter ..
135, 450
Aa, D, van der . • , . 217, 225 Bosch, P. N ... . 76
Aertsz, Pieter 29, 30, 41, 43, 44, 51, Bosschaert, Th, Willebroirts . 132
108, 122,
Bourg, L. F, du 51, 58, 60, 124, 133,
Andriessen, J, 111, 172, 211, 219,
447,
248, 257, 407, 439, 447, 461,
Brassemary, W.
. 16
.. 452 Bree, M. van .
Angel, Ph. ..
. 445
. . • 30, 107 Breughel, J. .
Anraedt, P, van •
71, 84
Anthonisz., Corn, 20, 27, 29, 35, 36, Breukelaer, C.
. 96
438.
Brize, C. .
20, 42
Augustine, J, L. .
• 113, 218 Brondgeest, A ..
.. 29
29, 117, 134 Bronkhorst, J, van 12, 13, 48, 50, 108
Baen, J, de .
Bailly, D, ... 452 Brouwers, C,
103
Bakhuysen, Lud, . • . 20, 134, 447 Bruyn, J ..
371
Backer, Ad, 4, 6, 17, 28, 95, 101, 108 Bulthuis, J.
102
Backer, Jac, 28, 36, 65, 76, 96, 127 Buttner .
. 207, 214
Barentsz, D ...
35, 36, 127 Buys, J. ,
66, 100, 101, 109, 134
Bartsius, W ....
71 Chalon, L ..
113, 441
Beeldemaker, A, C,
. 450 Daiwaille, J, A.
450
Beerstraten, J. .
. . 438 Dalen, C, van .
450
Beesten, A, H. van . ,152, 227, 399 Deyer Rz,, G. ,
70
Bega ..
435 Delin, N,
. .
127
25 Denner, B, .
Berchem, C. Pz„
438
Berge, P. v, d. ..
. 450 Digman ..
44
Berckheyde, G, Az,
. 438 Does, van der .
438
Bering, H. .
. 30 Dou, G, .....
450
Beschey, B,
,
, 347 Doyer, J. Schoemaker
95
Beveren, Ch. van
. 69 Dregt, J, van ...
124, 448
Bie, Corn. de
, 438 Droochsloot, J, Cz, .
117
Hagerbeer, Germer van •
Hagerbeer, Jacob van •
Meyer, Hendrik , .
Muller, Joh, Casper
Schonat, H, W ..
Strumphler, Joh„
Vater, Christ. ..
Westerman, Jurr,
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Bladz.
. 450
Dubois Drahouet, A, J. .
. 451
Dyck, A, van . .
Dijk, Ph, van . .
. 117
Eeckhout, G. van den
30, 34
Eeckhout, J, P ..
.
14
Eeckhoff, J ... 1
. . 99
Eliasz, Pickenoy, Nic, 3, 28, 34, 36,
63, 101, 134, 139, 448, 450, 452,
Elliger, A ...... 219, 225, 371
Elst, F. (of T.) van der .
,
3
Emmevreet (?), H ..
. 109
Episcopius, J. ..
. 450
Everdingen, A, van .
. 133
Faber, J,
. . 449
Flinck, G, 13, 14, 36, 37, 65, 128, 450
Floris, Fr, ...
.. 122
Fournier, J.
.
. 101
Francken, A, C. . .. 450
Francken II, Fr, , „ , 41, 71, 73
Frederica Louise Wilhelmina
van Brunswijk-Nassau ,
19
Gerard, baron .
19
Godefroi (Th. ?)
257
Goeree, J, .. ..
16
Goes, Hugo van der .
102
Gortzius, G ..
452
Goteling Vinnes, J, J,
.
450
Graat, Barend .
72, 76, 106
Grebber, P, de
. 451
Grol, R, van ,
, 452
Greive, G, F ..
. 29
Haarlem, Corn, van
, 135
Hackert, J, Ph,
.
15
Hals, Frans ..
36, 135, 450
Hamburger, C,
.. 450
Haye, R. de la .. . 450
Heemskerk jr,, Egb, . . • , 100
Heist, Barth, van der 28, 35, 36, 37,
101, 117, 139,
Heist, L. van der .
. 451
Helt Stockade, Nic. de 12, 14, 95,
132, 133, 261,
Hendriks, Wybr. .
. 6, 134

Bladz,
Heussen, C. van „ ... 452
Heyden, Jan van der • , • , 58
Hodges, Ch, H. 11, 12, 28, 83, 132,
140, 438, 448,
Hoet, G.
. ,
. 134
Hofstede, G. ,
. 133
Holbein, H,
. • 134
Holsteyn, C. 13, 14, 95, 107, 108, 261
Honthorst, G, .
20, 27, 35
Hoogerheide, E.
. 19
Hoogzaat, J ..
. 16, 17
Horstok, J, van .
. 139
Houbraken, J, ,
448, 450
Houckgeest, G. .
. , 452
Hout, Jan van ,
45, 50, 53, 137
Hovius, Fr,
.
, 126
Huchtenburg, J, van
, 119
Hulst, J, B, van der ,
,
19
Imissen, D. v. d.
, 450
Isaacsz,, P.
.
, 35, 36
Ingels, Joh. .
. . 443
Jacobi, F, C ..
.. 263
Jacobsz, Dirk
27, 35, 36, 37, 127
Jacobsz, Jan
. 35
Jacobs, J. F. C,
. 98
Jardin, K. du
.. • 96, 115
Jelgerhuis, J,
. 98, 104, 140, 448
Jordaens, J,
18, 72, 76, 107, 450
Calamatta, L.
450
Calame, A.
..
29
Kaldenbach, J. A.
106
Calraet, A,
.
438
Camerarius, A,
438
Casteleyn, C. .
.. 139
Ketel, C.
, . 35, 36, 127, 450, 452
Key, W. ..
. 128
Keyser, Thomas de 4, 15, 36, 65, 79,
101, 106.
Kiers, P, „ .
, 29
Claesz, Allaert
, 36
Knijff, W. ..
, 117
Codde, P, ..
. 36
Conflans, Chr, de
. 36
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Bladz.
Bladz.
Koets, H ,,
86 Marienhof, A. ,
442
Koets, P ..
74 Merian, M, S.
136
Koets, R ..
79 Merck, J. van der
134
Collaert, J.
76 Mertens, J. C, B.
19
Koning, E. J.
. 136 Metius, D ...
132
Koning, Mej,
103
. 136 Mettenleiter
. 29
Koning, S, .
.
19 Meyer, L ...
Koninck, Ph, ,
. 448 Mierevelt, M. van 11, 20, 65, 122,
134, 135, 270, 440.
Cooghen, L van der
,
83
.. 448
Kooi, W. B. van der
. 19, 132 Michaelis
Cossiers, J.
.
. 76 Micker, J, de . . 128, 438, 448, 452
. 125
Coxcie, A, de .
• 74 Minne, J. .
Moeyaert,
N
.
77,
79,
83,
102,
106,
Cramer, F, M, ..
. 66
443,
Cranach de jonge, Lucas . , 64, 135
Molenaar, J, M. • .
. 270, 452
Croix, P, F, de la
. 19, 139
Kruseman, C, ..
.. 140 Monogrammisten;
Kruseman, J, A. • . 19, 28, 134, 448
C,
. 123
Laan, A. van der . . 113, 441
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186
K, V, D, W, .
Morus, Th, . .
Mostaert, Hester ,
Mozes, Jacob, opperrabbijn ,
Mucius Scaevola ..
.
Muller, Fred.
Muller & Co,, Fred. .
Muller, S. ..
..
Multatuli
Munter, Joh
Munter, Corn,
Munter, Marga
Mije, D. van der, pastocr .
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134
58
91
132
428
179
134
449
433
441
125
79
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MYTHOLOGISCHE EN LEGENDARISCHE PERSONEN:

214, 435
Adonis
267, 435
Amor .
.. 18, 268
Amphion
.. 21, 247
Amphitrite
Apollo 18, 131, 219, 256, 258, 376
18
Argo .
16
Ariadne
. 18, 399
Anion •
132
Arria .
111
Asklepios
.. 9, 323
Atlas
, 203, 221, 260, 261
Aurora
206
Ceres .
132
Daphne
, . 13, 18, 219, 258, 402
Diana
132
Dido
210
Flora .
.. 206
Ganymedes
214, 243
Heemskinderen
, 12, 194
Hercules ,
. 17, 370
Icarus ..
. 152, 336
Juno .
. 18, 152, 206
Jupiter
Cybele . 18
Mars „ . „ 17, 27, 203, 433
Mercurius 12, 18, 222, 336, 368,
370, 373, 375,
Minerva . , , 152, 212, 265, 376
„ 219
Muzen , .
.. 15, 380
Nausikaa . ..
Neptunus 9, 21, 27, 152, 202, 206,
247, 375, 454.
, 15, 380
Odysseus .
.. 260
Parcen
. 92
Paris .
. 365
Pegasus ,
218, 221
Phaeton .
.. 267
,
Psyche
. 18. 333
Saturnus .
16
,
Theseus .
• 260
.
Tith on

Bladz,
Bladz.
Triton , , , 27, 49, 224, 268, 346 Nikolsburg, Mozes J,, opperrabbijn ..
449
Venus , 17, 214, 219, 258, 433, 435
438
Zaleukos . .......
10 Nolthenius .
Nolthenius, Dan,,..
Nolthenius, R, P. J. Tutein ,
438
N,
Noorman, B, C.
103
43
.
Nassau ..
19 Noortwijck, Claude .
134
Nassau-Friesland , ..
.
19 Nuijs Klinkenberg, J, van ,
Nuijts, Emera„
219
Nassau, Frederik Hendrik, graaf
. 20
van . . .
O.
Nassau, Hendrik II Casimir, graaf
20 Oem, J. S, H,, pastoor • ,
van . . .
. 74
Nassau, Johan Willem Friso,
. 441
Oetgens van Waveren, A,
graaf van . . .. 20 Ogtrop, F, van
. 130
Nassau, Marianne van , . 18, 28 Occo, Adolf .
127
Nassau, Maurits, graaf van 156, 183 Occo, Anna .
. 127
Nassau, Philips Willem, graaf
Occo, Jan „
. 126
van ....
. • 20 Occo, Corna, Elis, .
. 126
Nassau, Willem I, graaf van 15, 19, Occo-Dommer, Corn.
. 127
33, 429.
Occo Dz., Pompejus
127
Nassau, Willem II, graaf van , 20 Oldenbarneveld, Joh, van
134
Nassau, Willem III, graaf van 12, 88, Olij, J,, pastoor „
. 74
435.
Oostenrijk, Filips de Schoone
van . . .
39
Nassau, Willem V, graaf van 11, 12, 16
Nassau, Willem I, koning 12, 15, 28 Oostenrijk, Karel V van 20, 421, 441
39
Nassau, Willem II, koning 22, 28, 133 Oostenrijk, Max, I van ,
65
Nassau, Willem III, koning 28, 447 Oosterlingh Gz,, Corn,, ds,
Oosterlingh, Gerrit .
65
Nassau, Willem George Frede65
,
11 Oosterlingh, Sybr„
rik van , . ...
Oranje,
zie
Nassau,
Nassau, Frederica Louise Wilha,
. 79
van Brunswijk- 11, 12, 16, 18, 19 Ostervicius, S, S,, pastoor ,
Otter, Hill, den ..
. 125
Nassau-Hohenzollern, Frederica
Otterbeek, Anna J,
. 43
Louise Wilh, van, zie: Pruisen.
Otters „
. 45
Nassau-Hessen, Maria Louise
van, zie: Hessen,
Neck, P, van , .
Neufville, Balth, de , .
Neufville, Christina de .
Neufville, Leendert de ,
Niellius, Car., ds ...
Nieuwland, P,
. .
Nieuwentijt, B ..

. 35
50
.
. 50
• 50
. 65
. 135
. 135

P.

Palinck , ...
„ 433
Papenbroeck, G, „ 50, 133, 135
Parmentier, 13 ,, pastoor
, .
73
Pauw, Adr, . ..
, 43
Pauw, Anna
. 43
Pauw, Nic„
, 206
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, 43
Pauw, Rein, .
. 72
Pauwens, Franc,
426
Perre, van de , .
44
Petersen, baron de ,
Pier, Lange (zie bij Schilders:
Aertsz, P,) . .
43
Pietersz, Gerr. ..
43
Pietersz, van Wezep, Jacob
43
Pietersz, van Enkhuizen
43
35
Pietersz., Reynst
Pit, A ..
441
Pius VI, paus ..
,103
Ploos van Amstel, C.
442
Poll, van de . .
. . 34
Poll, Joan van de •
, 35, 43, 50
Pool, H, van der ..
.. 70
Pool, Jurr, .
. 96, 135
Poppen, J.
.. 285
Provost, Jac. ...
67
Pruisen, Frederik de Groote
van , .
19
Pruisen, Frederik III van
365
Pruisen, Frederica Louise Wilha,
van , ..
.
15
Pijnappel
,
. 450
Pyrrhus ..
.
14
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ROell, W. .
4, 134
Roelofsz,, Wouter , , .
. 43
Roest van Alkemade, dre, A, • 127
, 36
Rogh, Jac, ..
134
Roorda, F. ..
Roosen, wed. . .
129
Rooyens, G. J,, prof.
. 134
Rosencrans, Dirck Jacz,
35, 36
Rothschild, Edm. de
58
Roy, Jac, Dz, de ..
443
426
Royaards ..
Rusland, Alex, I, tzaar van ,
19
Rusland, Nicolaas, grootvorst
van ........ „
19
Rusland, Peter de Groote van , 119
Rutgers, Johan ..
134
Ruysch Pdr., Eva •
127
Ruysch, Fred,, prof„
4, 133, 135
Ruyscher, Melch, de , . • , 101
Ruyter, Michiel Adrz, de
49, 96,
138, 139, 345,
.
Rijcke, Maria Jans . ,
78
Rijckewaert, Th., ds, ,
. 65
Rijp, Gerard „
. 128

Q.

Salmasius, Claud, .
133, 135
125
Sanden, Gerrit ten ,
93
Saportas, rabbijn .
43
Schaap, Bera, . ..
, 37, 137
Schelling, van der
Schellinck, Geertr, van der,
137
41
Schellinger, E. .
60
Scholten, C ...
70
Schouten, H ...
Schouten, L, Hz,, ds, ,
449
Schultens, H, A., prof,
134
51
Schutte, Rutg.
.
132
Schweickhardt ..
448
Schweickhardt, Catha, Wilha.
115
Seneca , .......
128
Sieuwertsz,, Joh. (Job ?) . .

`Quintus Fabius Maximus . , 12, 434
R.
Raap, Adr, Pz .
35
127
Raep, P, A, ..
36
Raephorst Wz,, Matth. .
Reael, Rein. .
36
Reigersbergen, Maria van . 65, 135
Rendorp, Marga„
50
Reyersdr., Neeltje
43
Reyniersz., Klaes
124
35
Reynst, Pz„ .
Rinck • .
122
Robiano, de .
34
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45, 46, 47, 48, 50
Sill Dz,, Jan
.. 450
Six ...
, 4, 450
•
Six, Jan
, 4, 151
Six, Jan, prof, dr, jhr,
134, 135
Scaliger, Jos, ..
134
Scaliger, Jul, Caes
11
Smelting, Nic,
,
248, 258
Sohier, Dan ...
3
Spelt, M, W, van d er,, . . .
Speyk, J, C, J, van 13, 14, 49, 95, 96
101
Spieghel ...
115
Spieghel Jz,, Laur,
43
Spilman, Nic. .
449
Spinoza, B, . . .
442
,
Splitgerber, L.
142
Stein, C ..
Stern, Meyer, opperrabbijn , • 91
Stibbe, D, J,, opperrabbijn , 91, 449
43
Steyls, G, ..
129
Stoffels, Jac. , .
Stuart, zie Engeland,
65
Stuart, Mart, ..
450
Stuart, Th„ .
143
Suringar, P. H ..
Suyckerhof, P. J ..
128
Swaen, Nic ..
49
Swammerdam, Joh. van .
67
360
Sweelinck Jz,, Pieter ,
Sweers, Is, ..
43
„ 109
Swigters, A ..
Swigters, Is .... .
109, 128
Swinden, J. H, van, prof, 100, 132, 133
Swinderen, O. Q. J, J. van, jhr, 76
I

T,
Tasso, Torquato
Tensini ..
Thculingh, D. .
Thuanus, J. A.
Tienhoven, P, van ,
Timans, J. ..
Titsingh
.

33

' 135
. 70
.
36
, 135
. 43
, 72
. 139
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132, 133
'Trip-de Geer .
131
Trip, Hendr. .
131
Trip, Lod, ..
124
Trip, Sara Maria
Tromp, Corn. ...
139
Tromp, Maarten Hz. . 11, 138, 139
49
Tulp Nicz,, Dirk , .
4, 27, 135, 441
Tulp, Nic ...
70
Tyras, Jac. .
75
Tijthoff, F, .
U.
Urbanus VIII, paus .
Uijtenbogaert ...
Uijtenbogaert, Joh, .

. 134
. 43
. 65

V.
. 35
Valckenier Jz,, Gilles ,
. 444
Vattier Kraane, C. G,
, , 427
Velden, P. A. van der •
, 45, 48
Verbergen, Jac. ,
. 43
Vinkenbrink, Jurr.
10
.
Virgilius ..
. 443
Vliegen, Heva .
36
Vlooswijk, J.
Vollenhov en-van der Mersch,
van . . 101
Vondel, Joost van den 12, 13, 14,
42, 49, 94, 100, 111, 134, 448,
Vondel, Clema ...... 448
63
Vos, H., ds, .
.. 135
Vos, P. de .
. 65, 440
Vossius, Ger, .
.. 134
Vossius, G, J.
. 36
Vries, J. de ,
. 66
Vries, Kl, de .
. 132
Vrolik, G., prof.
W.
Wagenaar, Joh.
Waller, F. G ...

. 441
. 428
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Walraven, a A. , .
Wandelman, J,, pastoor ,
Warder, John ,,
Wartla, Adr. ..
Water, J. W. te, prof„
Wassenberg, E, prof, ...
Westenberg, G .....
Westerbaen, Corn, W,, ds,
Westerwoudt, J. .
Willemsz., Jan .
Willet-Holthuysen
Willmet, Joan .
Winders, J, .
Winter, van . .
Winter, P, van
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, 134
• 74
, 141
. 139
, 132
132
60
66
83
66
230, 441
134
70
426
96

Wirtz, P ..
Wit, J. de ....
Wit, Witte Cornz. de .
Witsen, Jonas
Witsen, J, .
Wurfbain .
Wijnants, H ..
Wijttenbach, D,, prof.

Bladz.
. 43
. 134
. 139
. 21
. 37
. 104
, 70
. 134

Z.
Zaan, Willem van der 42, 138, 139
10
.
Zaleukos
..
.. 139
Zoutman, J. A ....
Zweden, Gustaaf Adolf van 249, 251

Topographisch register.
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A.

Algiers .
. 30
Alkmaar ..
426, 433, 445
Ammerzoden
.. 425
Amstel . . ,
9, 11, 27, 423
Amstelrust (Huffs)
. 455
Amstelveen ...
.. 455
Antwerpen 68, 69, 72, 74, 75, 77, 78,
82, 83, 114, 127, 434.
Ardea ..
. 343
Arnemuiden
• 425
Arnhem .
. 396
Aubusson
, 93
Augsburg
. 92, 138, 434
Aurich .
.. . . . 387
Avennes .
.
9
B.

Batavia .
Beauvais
Beemster (De)
Bergen
Berlijn ..
Bernalenburg
Bethlehem •
.
Beveren (Kasteel) .
Bohemen ..
Bordeaux (?) .
Breda • .
Breslau .

. 139, 388, 450
.. 257
. 314
. 437
137, 398
420
29
332
183
258
431
251

Bladz.
Broek op Langendijk • . 194, 195
Brussel ..
. 34, 44, 71
Buiksloot .
. 454
Buitenveldert .
. 455
C, zie ook K.
Chatham

. 139
D.

Oamiate .. , . . 365
Delft 44, 121, 123, 124, 133, 425, 426,
445,
Deventer .
. 431
Deyl .
.. 190
Diemen . • . • 91, 168, 390, 454
Diemerbrug . . .
... 454
Diemerdijk ..
455
Dordrecht .
117
Duinkerken .
444
Duins . . .
444
Durgerdam .
455
E,

Edam ....
Egmond (Slot)
Egypte .
Elseneur
Emden .
Engeland

, 431
.. , 400
. 73, 84, 158, 351
.. 338
. 430
. 205
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, , 443 Holland (Hof van) , .
Emmerik „
Enkhuizen 43, 195, 250, 426, 431, 433 Honkoop (Heerl,)
..
Honselaersdijk (Huis) ,
Hoogerhuis
F,
Hoorn
, .
. , • . 121, 437 Huisduinen .
Franeker , .
Frankendaal (Buiten) , 52, 436, 457
Frank enthal ...... 48, 62
L
Frankfort ..... 30, 338, 390
Friesland 237, 336, 367, 394, 415, 434 Ispahan ,

H,
Haarlem 68, 80, 81, 82, 83, 87, 103,
128, 139, 425, 426, 427, 437, 449,
Halberstadt
. 91
, 43, 358
Hamburg ,
Hannover ,
. 42
. 432
Heemstede .
. 444
Heide (Ter)
Helder (Den)
. 280
's Hertogenbosch .
, 80, 413
. 425
Heusden , .
Hilversum
. 118
Holiesloot
.. 455
Holland ,
. 195, 336, 454
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,

93

J.

G,
Gelderland .
, 336
, 73
Genua .
. 73
Gethsemane
Gibraltar
.
, 444
Gotenburg .
, 88
Gooiland .. 306, 307, 424
Gorinchem , • „ . 427, 431, 437
's Gravenhage 89, 121, 216, 369, 431,
437, 457.
Groenewoud .
309
Groenland . .
246
Grol ,
. 436
Groningen 60, 323, 336, 425, 428, 431,
437,
Grooten Burg (?) ..
. 245

Bladz,
, 426
. 262'
, 425
426
, 74
280, 301

Jordaan ,
Jutfaas ,

. 81, 362, 404
, 51
K.

Cadiz .
139
Kalkar
45
Kampen ,
299
Kanahn
..
• 363, 419
Cattenbroeck (Heed.) , •
43
.
426
Kerkwijk ,
Keulen .
, 78, 390
390
Coblentz
• 89
Coesfeld .
, 208
Cornwallis
, 426
Koudewater ,
Krommenie
. 66
Curacao ,
275, 351
„ 444
Kijkduin ,
L,
, 233
Laeken ,
Lammerduyn
. 169
, 425
Leeuwarden
. 147, 427, 431
Leiden .
. . 326
Leimuiden
. 208
Leipzig
. 72
Leuven
, 444
Livorno
. , 450
Lombok ,
Londen 34, 75, 87, 101, 148, 227
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Bladz,
P,

M.

Maastricht
Mainz „
Malaga .
Marseille
Mechelen • .
Meer (De Groote)
Messina •
Meurs
,
Middelburg „
Middelhof ..
Moermont (Huis)
Molkwerum . ,
Muiden (7 Kasteel)
Munster ,
.

,
78
, 390
. 288
. 260
. 425
, 281
, 264
, 443
426, 436
.. 233
.. 426
189, 409
.. 186
132, 178

N.

Naaldwijk .
Naarden ..
Namen
Nassau ...
Neuwied (Slot)
Nieuburg (Huis)
Nieuwediep .
Nieuwendam .
Nieuwer Amstel .
Nieuwkoop (Heed.)
Noordwijk , ,
Noorwegen ,
Nuland ..
Nijmegen .

. 325
. 433
. 399
. 420
. 34
. 425
280
... 455
7, 440, 455
372
. 426
. 188
. 420
. 447

0.

Oldenburg . . . .
Opvoorst (Heerl.) .
Oud-Diemen . . .
Ouden Burch (?) ..
Oudewater „
Over-Amstel .
Overijsel ..
Overveen •

. 312
.. 262
454, 455
.. 401
427, 445
.. 432
. 336
, 83

. . . 133
Palmyra ..
Paramaribo .. 426
Parijs 15, 19, 58, 98, 111, 117, 139,
268, 405.
37
Petersburg (St . ) ....
. 159
Poelenburg (Kasteel) . .
Portorico . .
.. 275
. 49, 316
Purmerend . .
.. 338
Purmerland . .
Pyramiden , .
.
19
R.

.. 426
Randebroek
455, 456
Ransdorp ,
. 31
...
Reden
. 352
Reerust (Huis ?) .
Renesse , 0 . . 426
Rozenburg (Buitenplaats) „ 457
Rotterdam 22, 97, 426, 431, 433, 447
. • 28, 428
Rusland ..
413, 446
Rustenburch
.. 100
Rijnsburg ,
Rijp (De) ,
. 66
. 344
Rijsdam ..
. 425
Rijswijk ..
S,

Salee .
Schagen .
Schakerwoud .
Schellingwoude
Schoutenburgh
Sjaerdemastins
Silezie . . .
Slaak (Het) ..
,
Sloten
Sloterdijk
Sluis . .
Smyrna .
Solebay ,

, 30
• 409
. 18
, 456
. 170
, 437
. 375
. 95
, 7, 75, 456
„ 456
.. 195
. 403, 437
. . 444
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. 289
. 444
136
437
421
18
245

Sonderburg ...
Sont .....
Spaarnberg (Buiten)
Spaarndam .
Spanje ,
Stockholm
Straalsont
T.

Thabor (Berg) „
Thebe
.
Tilburg ,
Tolentino
Tripolis ,
Tunis ..

r

. 85, 377
.
18
. 328
.
73
. 30
. 30

Bladz.
. 367
. 331
, 162

Vredenberg .
Vredeveldt , .
Vreelant . . .
W,

Warmenhuizen ,
. 426
Watergraafsmeer 52, 435, 436, 457
Wel (Huis) . ...
.. 425
Wezep (Weesp ?) .
. 43
Wieringen „ ...
. 280'
Weichselmiinde (Wijselmunde) , 344
Y.

Y (Het) ..
Yselstein
,

.

9, 11, 27, 117
.. 189

U,
281
Uddinck (Heed.). .
426
Uden ..
Ulm .
. 433
Utrecht 48, 73, 141, 317, 336, 426,,
427, 430, 431, 436, 454,
V.

Valence en Dauphine .
Venetie , ..
Voorland (Buitenplaats) ,
Voort (Huis ter) ..
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, 435
. 387
, 457
a 310

Z,

Zaan • .
Zaandam
Zeeburg ,
Zeeland .
Zeerust ,
Zunderdorp
Zutfen
..
Zwartsluis ,
Zweden
Zwolle .

. 29
. 455
91, 430, 436, 454, 455
.. 336
, 270
. 455
5, 11, 365, 437
. 434
.. 251
. 427, 437
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7
c. Bruggen, sluis, veerhuis, enz
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8
e. Kerkelijke gebouwen
37
1. Gebouwen van liefdadigheid (wees-,
armen-, gast-, werkhuizen, hofjes), wetenschap
(Academies, scholen) en kunst
93
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142
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424
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425
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454
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459
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465
489
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