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Bij Koninklijk Besluit van io Mei 1918, N°. 66 is de Rijkscommissie
tot het opmaken en uitgeven van een inventaris en eene beschrijving
van de Nederlandsche, monumenten van geschiedenis en kunst opgeheven en haar taak opgedragen aan Afdeeling A der bij hetzelfde
Besluit ingestelde Rijkscommissie voor de Monumentenzorg.
De taak dezer Afdeeling is: het samenstellen en uitgeven eener
geïllustreerde beschrijving van a l le in Nederland aanwezige gebouwen
en voorwerpen, dagteekenend van vóór 1850, die eenig belang hebben
uit een oogpunt van kunst of geschiedenis. Aldus zal worden verkregen een handboek, waarin men over de aanwezigheid, de artistieke of historische waarde en den toestand der monumenten van
geschiedenis en kunst uitvoerige inlichting kan vinden en tegelijkertijd een volledige en betrouwbare bron voor de Nederlandsche kunstgeschiedenis.
Ten einde dit groote werk, dat vele jaren zal vorderen, met meer
kennis van zaken te kunnen ondernemen en tevens zoo spoedig
mogelijk een overzicht te geven van al wat het behouden waard is,
besloot de voormalige Rijkscommissie eene „Voorloopige lijst" der
monumenten te bewerken, waarin gebouwen en met gebouwen samenhangende voorwerpen alleen kort worden vermeld.
Voor het thans verschijnend vijfde deel dezer lijst 1), bevattende de
monumenten der provincie Noord-Holland, met uitzondering van
Amsterdam, aan welke stad een afzonderlijk deel zal worden gewijd,
werden de gegevens bijeen- en in voorloopigen vorm gebracht door
den secretaris der Afdeeling, Dr, E. J. HASLINGHUIS, die hierbij
gebruik maakte van de „Noordhollandsche Oudheden, beschreven
en afgebeeld door 'G. VAN ARKEL en A. W. WEISSMAN " (Amsterdam,

I) Deel I, II, III en IV, gewijd aan de provincies Utrecht, Drente, ZuidHolland en Gelderland zijn verkrijgbaar bij den uitgever dezes.
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1891--1905), uitgegeven vanwege het Koninklijk Oudheidkundig
Genootschap. Naast dit werk moest een uitgebreide topografische
literatuur worden geraadpleegd. De aldus bewerkte gegevens werden,
op grond van het, straks uitvoeriger te omschrijven, plaatselijk onderzoek met andere leden der Afdeeling, door den secretaris omgewerkt
en persklaar gemaakt.
De verdiensten van het juistgenoemde boek worden hier gaarne
erkend; dit neemt niet weg, dat er in het door v. A. en W. aangeteekende veel gewijzigd en doorgehaald, en zeer veel aangevuld en toegevoegd moest worden, alvorens een werltwerd verkregen, dat voldeed
aan de eischen, door de Afdeeling voor haar inventarissen gesteld.
Menigmaal moest eene door v. A. en W. opgegeven dagteekening
veranderd, herhaaldelijk eene te ruime tijdsbepaling nauwer
begrensd worden; waar de dateering in het midden was gelaten,
diende zij te worden vermeld.. Daar er sedert het verschijnen der
„Noord-Hollandsche Oudheden" helaas heel wat verdwenen is, moest
men ook meermalen schrappen.
Die vermindering van den schat onzer monumenten leidde ertoe,
dat verschillende gebouwen en fragmenten daarvan, door van A.
en W. voorbijgegaan, omdat er nog zoo talrijke of wel zooveel
fraaier en vollediger vertegenwoordigers van hun type aanwezig
waren, thans der vermelding waard moesten worden geacht. Verder
zijn de aanvullingen en toevoegsels het gevolg van deze omstandigheden:
dat de „Noord-Hollandsche Oudheden" van de architectuur na
± 1700 slechts de zeer prominente voorbeelden opnamen;
dat zij aan de interieurs van particuliere stadshuizen en buitenverblijven geen, of althans zeer weinig, aandacht schonken;
dat zij schilderijen en voorwerpen van kunstnijverheid, in het bezit
van kerken, gestichten e.d. slechts bij hooge uitzondering beschreven;
dat he t. raadplegen van monografieën en topografische werken
buiten het plan van het boek lag.

De in deze lijst vermelde monumenten zijn door de volgende leden
der Afdeeling ter plaatse bezichtigd en aan de verzamelde gegevens
getoetst:
de voorzitter, Mr. Dr. J. C. OVERVOORDE, en de secretaris bezochten
gezamenlijk de gemeenten Aalsmeer, Ankeveen, Blarikum, Diemen,
's-Graveland, Haarlernmerliede en Spaarnwoude, Den Helder en Huisduinen, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Nederhorst-denBerg, Nieuwer-Amstel, Ouder-Amstel, Spaarndam, Texel, Uithoorn,
Watergraafsmeer, Weesp, Weesperkarspel en Wieringen. De voorzitter alleen bezocht Terschelling en Vlieland en het gedeelte van
Haarlem, dat ligt ten W. van de Kruisstraat en de Groote Houtstraat;
de heer W. TE RIELE Gzn. en de secretaris brachten bezoeken aan
de gemeenten Abbekerk en Lambertschaag, Alkmaar (geeleelt.), AvenVI

horn, Beets, Berkhout, Hensbroek, Midwoud en Oostwoud, Nibbikswoud en Hauwert, Obdam, Oosthuizen en Hobrede, Opperdoes, Oterleek, Ouddorp, Sijbekarspel, Spanbroek, Twisk, Westwoud, Ouddijk
en Binnenwijzend, Wognum en Wadwaai.
de heer J. J. WEVE b.c.i. en de secretaris bezichtigden de monumenten in de gemeenten Blokker (gedeelt.), Hoorn, Medemblik, Venhuizen
en Hem, Wijdenes en Oosterleek, Zwaag;
de zeventig overige gemeenten werden door den heer J. A. FREDERIKS
en den secretaris gezamenlijk bezocht, behalve Alkmaar (gedeelt.),
Barsingerhorn en Kolhorn, Bergen, Bloemendaal, Broek-op -Langendijk, Egmond-aan-Zee, Haarlem ten 0. van de Kruisstraat en Groote
Houtstraat, Harenkarspel, Hoogwoud en Aardswoud, Landsmeer en
Watergang, St. Maarten, Nieuwendam, Nieuwe Niedorp, NoordScharwoude, Opmeer, Oude Niedorp, Oudkarspel, St. Pankras, Petten,
Schoorl, Schoten, Sloten, Velzen, Warmenhuizen, Winkel, Zandvoort,
Zijpe en Zuid-Scharwoude, die door den secretaris alleen, en Beemster,
Graft, Ilpendam, Purmerland en den Ilp, Jisp, De Rijp, Schagen,
Schermerhorn en Wormer, die door den commies bij het Rijksbureau,
den heer F. A. J. VERMEULEN in oogenschouw werden genomen;
de schilderijen en de gebrandschilderde vensters zijn door Dr. C.
HOFSTEDE DE GROOT bezichtigd en beschreven, nadat deze de desbetreffende gegevens uit de literatuur had verzameld.
De monumenten zijn in deze lijst gerangschikt volgens de gemeenten, in welke zij worden gevonden, en deze laatste in alphabetische
volgorde geplaatst naar de spelling der „Woordenlijst" van het
Aardrijkskundig Genootschap. Binnen elke gemeente geschiedt de
vermelding der monumenten volgens deze indeeling:
a. Voorhistorische, Romeinsche en Oud-Germaansche monumenten.
b. Verdedigingswerken en militaire gebouwen.
c. Wegen, bruggen, sluizen, standbeelden en andere gedenkteekenen, kruisen, pompen, grenssteenen enz.
d. Wereldlijke openbare gebouwen.
e. Kerkelijke gebouwen.
I. Gebouwen van liefdadigheid, wetenschap en kunst.
g. Particuliere gebouwen.
h. Musea, particuliere verzamelingen, varia.
Aan de vermelding der monumenten zijn toegevoegd: eene opsomming hunner voornaamste onderdeelen, enkele historische gegevens,
voor zoover die in voor de hand liggende literatuur werden gevonden
en betrouwbaar geacht, en eene dateering, in den regel aangegeven
door een eeuwcijfer, gevolgd door A of B ter aanduiding van de
eerste of tweede helft eener eeuw, of door a, b, c of d, om een der
vierendeelen van de eeuw aan te wijzen.
De plaatsaanduiding der onderdeelen van een gebouw geschiedt
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zooveel mogelijk door aanduiding der windstreek, waarop zij gelegen
zijn, bij kerken echter steeds, alswaren zij zuiver georiënteerd. Wanneer
Hervormde kerken oorspronkelijk zijn gebouwd voor den Katholieken
eeredienst, is dit kenbaar gemaakt door de opgave van den beschermheilige, aan wien zij waren gewijd.
Eenige buitens in de omstreken van Haarlem, die eerst konden
worden bezocht, toen de tekst grootendeels was afgedrukt, vindt
men onder de „Toevoegsels en verlieteringen" (blz. 375).
Een chronologisch overzicht der voornaamste bouwwerken, een
register van kunstenaars en ambachtslieden, ingedeeld volgens de
vakken, en een topografisch register besluiten het boek.
Zooals de titel aanduidt, draagt dit werk een geheel voorloopig
karakter. Voor op- en aanmerkingen houdt de Rijkscommissie zich
daarom dringend aanbevolen.

Afdeeling A der Rijkscommissie voornoemd,
De voorzitter: Mr. Dr. J. C. OVERVOORDE.
De secretaris: Dr. E. J. HASLINGHUIS.

AALSMEER.
Aalsmeer.
Het RAADHUIS heeft in den voorgevel een steen (XVII a) met
het gemeentewapen, en ankers (1780); in den zijgevel een
leeuwenmasker en ankers (XVII), afkomstig uit het in 1619
opgerichte raadhuis. In het gebouw vindt men een houten
spreukbordje (XVIII) en twee kaarten (1764 en 1785) door
Klaas Vis.
De NED. HERV. KERK (H. H. Petrus en Paulus) is een, midden-

XVII verbouwde, rechtgesloten driebeukige kruiskerk (XVI A)
van baksteen met lijsten van bergsteen. Aan den noord- en aan
den zuidkant drie topgevels. Steunbeeren met hardsteenen
hoekblokken. Noordportaal (XVII a), gedekt door een Tudorboog van geslepen steenen. Toren in 1868 vernieuwd. Inwendig:
Houten tongewelven met steekkappen. Zuilen op achtkante
voetstukken en met laat-gothische kapiteelen. In de zijbeuken
muurzuilen. Onder de oostelijke vensters door korfbogen
gedekte spaarnissen. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII c) met (vergulde) festoenen.
Eiken koorhek (XVII a) met gesneden fries.
Eiken doophek (XVII b).
Drie eiken heerenbanken (XVII B).
Koperen predikantslezenaar (XVII d); koperen doopbekkenhouder (XVII d).
Koperen doopboog (XVII b).
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Eenige zerken (XVII).
Tekstbord (1772, vernieuwd 1885); credobord (XVII A);
twee borden (XVIII B).
Twee gegraveerde zilveren Avondmaalsbekers (XVII B).
Twee klokken, waarvan eene in 1669 door Gerardus Koster
te Amsterdam gegoten.
In de consistoriekamer een armstoel (XVIII d).
Langs Uitermeer een gevel (1726) en eenige gevels met
houten voorschot en topbekroning (XVIII B).
Aan den weg naar Kudelstaart een gevelsteen (XVI) met
afbeelding eener kerk.

Kalslagen,
Vlak aan den Westeinderplas een op een verhooging gelegen
kerkhof ter plaatse eener nog XIX a bestaande kerk. Hierop
een laat-gothische zerk, en verder zerken van 1604, 1607, 1621,
1638, 1653.

De Kwakel.
Een uit de R. K. KERK afkomstige geborduurde kazuifel
(+ I 500) bevindt zich in het Bisschoppelijk museum te Haarlem.

Oosteinde.
De OUD-KATHOLIEKE KERK bezit:
Houten tabernakel (XVIII b), afkomstig uit de Oud-Katholieke kerk te Delft.
Zilveren monstrans (± 170o).
Verguld zilveren ciborie (XVII c).
Twee verguld zilveren Miskelken (XVII b en XVIII a).
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ABBEKERK.

Verguld zilveren hostiebusje (XVII).
Twee zilveren ampullen (XVII c).
Zilveren wierookvat en -scheepje (± 1669).
Kazuifel met geborduurde medaillons (XVI) uit een oudere.
Geborduurde dalmatiek en koorkap (XVII d).
Geborduurd Misstel (± 1700).

ABBEKERK en LAMBERTSCHAAG.
Abbekerk.
In den gevel van het
wapen en: 1830.

RAADHUIS een

steen met het gemeente-

De NED. HERV. KERK is een gepleisterd eenbeukig gebouw
met 5/10-sluiting, blijkens het metselwerk verhoogd (XVII B)
en toen met een houten tongewelf (op'een balk staat het jaartal
1698) gedekt. Steunbeeren. De gepleisterde toren (in 1656 herbouwd, blijkens gedenksteenen boven den ingang) heeft een
achtkante steenen spits. Inwendig: geprofileerde sleutelstukken
(XVII); in het gewelf der sluiting het jaartal 1756.
De kerk bezit:
Eiken paneel met snijwerk (XVII, doch met het jaartal 1838).
Een groote en twee kleine koperen kronen (XVII).
Klok, in 1684 gegoten door Fremius te Amsterdam.

Lambertschaag.
De NED. HERV. KERK (H. Lambertus) is een baksteenen gebouw (XV d, hersteld XVIII) met 5/10-sluiting en houten
torentje. De noordelijke muur en de beeren bevatten tuf- en
groote baksteen, afkomstig uit een ouder gebouw. Rood-zandsteenen lijsten. In de westelijkste travee een gedicht spitsboogvenster met baksteenen traceering; in de twee oostelijkste
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AKERSLOOT.

geprofileerde dagkanten aan de vensters. In den westgevel
sporen van een breeden, platten boog. Inwendig: houten tongewelf. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (1633) met tulpvormige bekroning.
Drie eiken tekstborden (+ 1635).
Een groote koperen kroon (XVII) met door een keizerskroon
gedekte schilden; twee kleine koperen kronen.
Klok, in 1495 gegoten door Gerhardus de Wou.

AKERSLOOT.
Akersloot.
De NED. HERV. KERK (1836) bezit:
Eiken doophek (XVII c) met twee gesneden bekroningen
boven de deuren.
Koperen voorzangerslezenaar (XVII); koperen doopbekkenhouder (XVII).
Orgel (XVIII d).
Zilveren Avondmaalsbeker (XVIII), dito kan (1645), dito
broodschotel, twee dito blaadjes (1753 en 1762), een dito doopbekken (1769), een standring (1773).
Klok, in 1 596, gegoten door Henricus Both.
De moderne R. K. KERK (H. Jacobus) bezit:
Gedreven verguld zilveren monstrans (blijkens de merken
Antwerpsch werk van 1681).
Drie verguld zilveren Miskelken (resp. XVII b, + 1650 en
: 1660).
Gegraveerd zilveren hostiebusje (XVII c).
Zilveren wierookvat (XVII c).
Zilveren Godslamp (XVII c).

Fluweelen kazuifel met geborduurde medaillons (±
gerestaureerd).
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Geborduurde kazuifel (XVII).
Geborduurde fluweelen koorkap (± 1500), Engelsch (of
Vlaamsch ?) applicatiewerk.
Portret (1650) van pastoor Nic. Stenius, op doek, door Frans
Hals; portret (1719) van pastoor Franc. de Broeder, op doek;
portret (:J: 1650) van een geestelijke, op doek; copie (XVII)
naar dit portret; portret (XVII a) van een heer, op doek (versleten); portret van een dame, op doek (versleten), tegenhanger
van het vorige; middendeel van een mansportret (+ 1640), op
paneel; portret van een geestelijke, op doek, door I. Berckheyde;
portret (± 166o) van een geestelijke, op doek, misschien door
C. van. Everdingen; portret (1785) van een geestelijke, op doek,
door A. Warmoes; waterverfteekening (1840), door L. van Plateringen, voorstellend de in 1838 afgebroken R. K. kerk.
Een fluweelen antependium (XVII A) bevindt zich in het
Bisschoppelijk museum te Haarlem.

Zuid -Schermer.
De NED. HERV. KERK bezit:
Eiken preekstoel (XVII).
Koperen doopboog (XVIII).
Koperen kroon (XVII).
Klok, in 1798 gegoten door Johannes Blorkmen te G o teborg.

ALKMAAR.
b. Verdedigingswerken.

Van de in 1854 gesloopte SCHERMERPOORT (1661) zijn nog de
twee hardsteenen pijlers der in 1712 geplaatste hamei over,
elk bekroond door een gebeeldhouwde zandsteenen groep: kinderen met een bok en een schaap, door Jacob Vennekool.
De WALLEN zijn tot plantsoenen aangelegd.
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c. Bruggen, pompen, schamppalen.

Eenige OPHAALBRUGGEN (XVIII B) over de Mient en den
Voordam.
Op de Vischmarkt een hardsteenen POMP met bronzen spuier
(1785).
Voor het huis Pieterstraat 20 twee gebeeldhouwde SCHAMPPALEN (XVIIb), afkomstig van de in 1867 gesloopte Kennemerpoort.
Hofstraat, hoek Vijvertje. Fragmenten van twee hardsteenen palen (XVII a).
d. Wereldlijke openbare gebouwen.

I. Het RAADHUIS bestaat uit twee deelen:
a. het oostelijke deel, 1509-1520, aan de achterzijde vergroot 1592-1595, de voorgevel 1877-1881 ingrijpend hersteld
door den architect W. K. Ducroix, 1890 door brand geteisterd,
1910 gerestaureerd door de architecten J. Stuyt en Looman.
Langgestrekte gevel van baksteen met dichtopeenvolgende
banden van bergsteen. Op den oosthoek een achtkante toren
met balustrade en gegoten ijzeren spits (1860), waarin twee
klokken: eene in 1602 gegoten door Henrick Wegewart, en eene
in 1645 gegoten. Midden voor den gevel een trapbordes met
neo-gothische leuning (i88i) en schildhoudende leeuwen. Boven
den ingang: 1509.
b. het westelijk deel, in 1694 opgetrokken ter plaatse van het
oudste stadhuis. Boven de kroonlijst een attiek. Bergsteenen
portiek, waarboven de beelden van Waarheid en Gerechtigheid
en festoenen met vier wapenschilden.
Inwendig bevat het gebouw: In de vestibule twee grijs-in-grijs
geschilderde deuren (1695, door • Rom. de Hooghe), afkomstig
van vertrekken der eerste verdieping; en een als gobelin geschilderd doek (XVIII d), afkomstig uit het „huis met de schopjes"
6
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aan het Luttik Oudorp (zie g, 5). Onderaan de diensttrap een
zandsteenen wapensteen (XVIII b), afkomstig uit het huis te
Coulster. In de raadzaal twee gesneden schildhoudende leeuwtjes (XVII) op de balie. In de leeszaal een beschilderde houten
zoldering (1634). In de polderkamer een zandsteenen schouw
(XVII a) en twee deuren (XVII). In de vestibule naast de
polderkamer de z.g. Schermerkast (1638) met gesneden fries;
en een kist (XVII). In de kamer van B. en W.: balksleutels,
een schouw en een eiken kast (XVII A). In twee lichtkokers
negen verbleekte ornamentale schilderingen op paneel, grijs-ingrijs, door Rom. de Hooghe.
Verschillende fragmenten van de betimmering der oude raadzaal en andere vertrekken zijn toegepast bij de inrichting 41911)
van de Bruynvis-kamer in het Stedelijk museum (zie h I). In dit
museum bevinden zich ook de volgende schilderijen, afkomstig
uit het raadhuis: een gezicht op Alkmaar (1638), door H. C.
Vroom, drie schilderijen (resp. 1616, 1618, 1620), door Claes
Jansz. van der Heck, een schoorsteenstuk (1662), door C. van
Everdingen, een portret van den Stadhouder-Koning Willem III
(1699), door J. H. Brandon. Zie catal. v. h.. Sted. museum
(1911), nrs. JO, 33-35, 36 en 76.
2. De WAAG bestaat uit het schip en het dwarspand (beide
van baksteen) der voormalige H. Geestkapel (XV), in 1587
tot Vleeschhal ingericht; uit een in laatstgenoemd jaar ter
plaatse van het koor opgetrokken gedeelte van bak- en bergsteen, dat gelijkvloers als kaashal en op de verdieping voor
andere doeleinden werd ingericht; en uit een door vier zware
pijlers gesteunden, boven het dwarspand uitrijzenden toren
( 1 599, in 1715 rechtgezet), eveneens van bak- en bergsteen, met
balustrade, hoek-obelisken en een houten achtkant, dat de
open spits met peerbekroning draagt. De oostelijke gevel, in
1884 geheel vernieuwd, heeft een door in- en uitgezwenkte lijnen
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begrensden top, bekroond door een driehoekig fronton, waaronder:
1582. In het veld hieronder een geëmailleerde plaat (1889) met
allegorische voorstelling.
Tegen den oostwand van den toren een halfronde uitbouw
voor de „ruitertjes", hierboven een krijgsman met bazuin.
Inwendig: In het oostelijk deel eenige kraagsteenen (XVI d);
op het kantoor van den waagmeester een geschilderd opschrift
(1622); ijzeren balansen (XVII d). In het westelijk deel eenige
gothische kraagsteenen en twee (XVII a); eiken balken en karbeelen. Het gebouw is gedekt door een eiken kap (XV), waarop
sporen van beschildering. In den toren een klok, in 1616 gegoten
door Henrick Wegewart te Kampen, en een klokkenspel van
vijf en dertig klokken, 1687-1688 gegoten door Melchior
de Haze te Antwerpen.
Twee beelden: de Gerechtigheid en de Vrede, die aan weerszijden van den oostelijken geveltop stonden, en twee gevelsteenen (1582) bevinden zich nu in het Stedelijk museum.
3. Het ACCIJNSHUIS is een klein gebouw (1622), op vierkanten
plattegrond. Baksteen met bergsteenen banden en hoekblokken.
Balustrade met hoek-obelisken. Tentdak, overgaand in slank,
ten deele open, achtkant met peerbekroning. De boogtrommels
der vier groote vensters zijn versierd met zandsteenen cartouches, door leeuwen gehouden.
4. De NIEUWE Of ST. SEBASTIAANSDOELEN (gebouwd in 1561)
heeft twee herstelde zijgevels met trappen. De voorgevel is gewijzigd. Rechthoekig op het voorgebouw een vleugel, waarvan
de voorgevel met bergsteen is versierd en de zijgevel trappen
heeft. Boven de vensters van den beganen grond ontlastingsbogen met koppen en gebeeldhouwde boogtrommels (een met
het wapen van Jeruzalem). In het fries drie cartouches (1618).
In den hoek een achtkant torentje (ten deele vernieuwd) met
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windvaan. Aan den Koningsweg een poortje met sluitsteen
(XVII a).
Uit dit gebouw afkomstig, bevinden zich in het Stedelijk
museum vijf schutterstukken, resp. van 1593, 1605, 1611,
16 .., en 1659 (dit laatste door C. van Everdingen), alsmede
twee voorstellingen (XVI d) van het beleg van Alkmaar; twee
provooststaven (1618 eu 1629), twee houten trommels (1664).
5. De STADSTIMMERWERF is een laag baksteenen gebouw met
twee korte vleugels. Kroonlijst op consoles (XVIII a). Hierboven
een attiek. Boven een der ingangen: 1726.
Een marmeren schoorsteenstuk (1723) uit dit gebouw bevindt
zich nu in het Stedelijk museum.
6. De VISCHMARKT: twee galerijen (XIX A), op eene waarvan twee houten, met lood bekleede beelden (XVII B) van een
visscher en een vischvrouw.
e. Kerkelijke gebouwen.
I. De NED. HERV. ST. LAURENS- of GROOTE KERK is een bijna
geheel met bergsteen bekleed gebouw, opgetrokken 1470-1516,
onder leiding van Antonijsz. Keldermans, op de grondslagen
eener oudere, in 1382 vergroote en in 1468 door het instorten
van den toren zwaar beschadigde kerk. Zij bestaat uit: een
schip met twee zijbeuken, langs elke waarvan zes kapellen
(XV d), ten westen waarvan een kleiner kapel (de zuidelijke was doopkapel, de noordelijke is thans kerkarchief)
is uitgebouwd; een dwarspand met (later verlengde ?) armen;
een 7/12-gesloten koor met omgang (XVI a). Aanbouwen: ten
Z. van het koor de sacristie (XVI b), thans consistoriekamer,
met onregelmatige driezijdige sluiting; tusschen de sacristie en
den zuidarm eene galerij met bovenverdieping (librije, XVI d,
hersteld 1714, blijkens jaartal boven een der vensters); in den
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hoek tusschen den noordarm en het koor een ruimte (XVI B,
doch zeer gewijzigd), voor den blaasbalg van het kleine orgel
(beneden XVI d—XVII gevangenis, thans kerkvoogdenkamer);
tegen den westwand van het schip een dergelijke uitbouw.
Portalen: een (XVI a) tegen de tweede travee aan de noordzijde;
een (XVI b) tegen den oostwand van het koor. Traptorens:
twee tegen den westgevel en twee tegen de oostwanden van
den noord- en den zuidarm. Welving: houten tongewelven
(vernieuwd XIX c) over den middenbeuk, het koor en het
dwarspand; steenen stergewelven over de zijbeuken, den kooromgang en de middelste vier zijkapellen aan elke zijde; kruisribgewelven over de vier andere zijkapellen en de doopkapel;
houten tongewelf over de sacristie. De zijkapellen hebben elk
een afzonderlijk tentdak. Op de kruising een open houten toren
(XVI d) met peervormige bekroning en klokkenspel. In de
beeren zijn openingen uitgespaard voor een uitwendigen omloop, hetgeen vermoedelijk wijst op het plan van luchtbogen
tot schoring van een steenen middenschipsoverwelving. De
vensters in den westwand van het dwarspand grootendeels
dichtgemetseld. Boven de vensters van de sluiting der sacristie
laat-gothische touwversieringen. Het oostportaal, waarin twee
door korfbogen gedekte ingangen, heeft drie topgevels, versierd
met flamboyant-versieringen en wordt bekroond door een looden
duif; in derf oostelijken topgevel een schild met het wapen van
Alkmaar, vermoedelijk als vervanging van ouder beeldhouwwerk.
In de toppen der dwarspandgevels twee beelden: H. Laurentius
en H. Matthias.
Inwendig: zuilen met laat-gothische bladkapiteelen en op
achtkante voetstukken. Diepe triforiumnissen met borstwering.
Gebeeldhouwde kraagsteenen in de twee westelijke zijkapellen
en in den kooromgang, uitgezonderd de sluiting, waar muurzuilen
de gewelven dragen. Ook de hooge lichtbeuk heeft muurcolonetten, wier kapiteelen afgehakt zijn; boven vier muurzuiltjes in
I0
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de sluiting zijn gesneden beelden van de Evangelisten aangebracht. Sluitsteenen met wapens in de zijkapellen. Twee geribde
eiken deuren naar de sacristie. De kerk bezit:
Piscina in de doopkapel.
Geverfd eiken koorgestoelte (XVI a), nu in de koorsluiting
gevoegd.
Fragmenten van een eiken koorhek (XVI a, hersteld 1847).
Eiken preekstoel (XVII c), op steenen voetstuk met het
wapen van Alkmaar.
Eiken doophek (XVII c) met gesneden leeuwtjes en pelikanen.
Eiken afsluiting (XVI d) van de doopkapel, met overblijfselen
van polychromie en opschrift.
Steenen afsluiting (XVII c) van de vijfde kapel aan de noordzijde (de kroonlijst is van hout).
Eiken doopbanken (XVII c).
Twee koperen lezenaars (1665).
Orgel (1645, door Germer en Jacob Galtusz. van Hagerbeer,
hersteld in 1725 en XIX a) met kast (1643 door J. Jacz. Turck).
De deuren zijn beschilderd: uitwendig met een voorstelling
{1643): Triomf van David door C. van Everdingen, inwendig
met medaillons door Hendrik Gerbrandsz. te Hoorn (overschilderd in 1782 door J. P. van Horstok).
Rugpositief (XVII c).
Orgelgalerij op Ionische zuilen, ontworpen (1638) door Jacob
van Campen.
Klein orgel (1511, door Joh. van Coblentz) met gedeeltelijk
laat-gothisch pijpwerk en met galerij (naar het 0. verlengd
1703), waarin gesneden paneelen met wapenschilden.
Twee eiken heerenbanken (1655) tegenover den preekstoel.
Twee eiken heerenbanken (naar ontwerp van Jac. van
Campen) ter weerszijden van den preekstoel.
Fragmenten van een grafzerk (XVI A, hersteld XVII),
blijkens het opschrift het ingewand van graaf Floris V bedekkend
II
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De zerk rust op een geschilderde houten tombe (XVI b).
Gegraveerde koperen grafplaat van Pieter Claessoen Palinc
(1• 1546) en Josina van Foreest Willemsdochter (1 1541).
Verschillende gebeeldhouwde zerken (XVI—XVIII); zerk
van Willebrandt Geleynsz. de Jongh (1- 1674).
Verbleekte gewelfschildering (XVI b) in de sacristie; overblijfselen van een gewelf schildering (XVI) in de doopkapel; en van
een allegorische muurschildering (1693), door Romein de Hooghe,
achter en boven het orgel.
Schilderij (XVI) op paneel, voorstellend de St. Laurenskerk,
gezien uit het Z.
Vijf groote en zes kleine koperen kronen (XVII b) met
schildjes, de eerste gegoten door Jan Pietersz. Standaert.
Vier koperen wandarmen (XVII).
Beschilderd bord (1581, „De christelijke zeevaart"), van het
Schippersgilde; gedenkbord (1573) met tijdvers; drie tekstborden (160 3 ); een bord met cartouche (XVII a), waarop het
jaartal 1511, naast het kleine orgel; een bord (1645) in den
kooromgang; een rouwbord (1789) in de koorsluiting.
Aan het koorgewelf hangt een zeilscheepje (1667).
Zilverwerk (1749): vier gegraveerde Avondmaalsbekers, twee
gegraveerde wijnkannen, zes kleine schotels en één groote.
Klok, gegoten in 1525 door Jaspar Moer.
Klokkenspel van dertig klokken, gegoten 1688-1689 door
Melchior de Haze te Antwerpen.
In de consistoriekamer: een schouw (XVI), eiken betimmering
en banken (XVII A), twaalf gewone en twee leunstoelen (XVIII
d). In de kerkvoogdenkamer een schoorsteenbetimmering met
spiegel (XVIII d) en tien stoelen (XIX a).
De „Zeven werken van Barmhartigheid" (1504), die zich in
den zuidbeuk bevonden, en de van 1516-1519 door Cornelis
Buys den Oude vervaardigde schilderingen in de sluiting van
het koorgewelf, bevinden zich thans in het Rijksmuseum te
I2
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Amsterdam. Eene teekening hiernaar door J. Kldsener is in het
Stedelijk museum te Alkmaar.
Eenige gebrandschilderde glazen, welke zich vroeger in deze
kerk bevonden, zijn nu in de groote kerk te Haarlem.
2. De NED. HERV. KAPELKERK, voorheen 0. L. Vrouwe- of
St. Janskapel, midden-XV door de Maltezerridders gesticht,
in 1536 vergroot, in 1707 aan de noordzijde uitgebreid, in 1760
grootendeels afgebrand en daarna herbouwd, is een gedeeltelijk
gepleisterd gebouw van baksteen met bergsteenbanden, bestaande uit een thans rechtgesloten schip (XV b, verlengd XVIb)
en een noordelijken zijbeuk (XVI b) met een uitbouw (1707)
aan de noordzijde. Op het dak een achtkante toren met open
koepeltje. In den westgevel een laat-gothisch portaal, waarboven
een kleine nis en ter weerszijden waarvan een vensternis met
traceeringen. In den noordelijken gevel vensters (XVIII), en
een gedenksteen (1707), in den zuidelijken en den oostelijken
de vensters XIX c gewijzigd. Inwendig: pijlers op achtkante
voetstukken, doch met kapiteelen (XVIII c). Over den noordbeuk en den uitbouw steenen tongewelven; over het schip een
stucgewelf. De kerk bezit:
Hangenden mahoniehouten preekstoel (XVIII b) met gebeeldhouwde paneelen van kersenhout.
Koperen predikantslezenaar (XVIII b) en voorzangerslezenaar (1665).
Orgel (door Christiaan en Pieter Muller), waarvan de kast
versierd met snijwerk door de beeldhouwers Frauen en Straatman; de borstwering is met wapens versierd.
Eiken gestoelte (XVIII), waarboven een galerij; eiken heerenbank (XVIII b) in den uitbouw.
Vijf groote en vier kleine koperen kronen (XVIII).
Gesneden wapen-le Chastelain (1672, hersteld in 1882)
boven den ingang.
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Twee klokken, waarvan eene in 1760 vergoten door Joan
Nicolaus Derck te Hoorn; en eene in 1630 door Kylianus Wegewart te Kampen gegoten.
3. De REMONSTRANTSCHE KERK is een rechthoekig baksteenen
gebouw (1658) met (vermoedelijk XVIII) ingebouwde galerij
op houten zuilen. Moderne stuczoldering. De ingang aan het
Fnidsen bevindt zich tusschen twee woningen met halsgevels
en wordt bekroond door een gesmeed ijzeren versiering (monogram R K en 1728). De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII A).
Eiken doophek en -banken (XVIII a).
Koperen predikantslezenaar (R S K 1711); dito voorzangerslezenaar (1698).
Koperen doopbekkenhouder (XVIII); dito zandlooperhouder
(XVII); dubbelen koperen blaker op den preekstoel, acht-entwintig blakers op de banken.
Twee koperen doopbogen (176o) met monogram E L K.
Orgel (1788, later gewijzigd).
Een groote en twee kleine koperen kronen (XVII); twee
koperen kaarsarmen (XVII) op het doophek; vijf dito armluchters (XVII a).
4. De EVANGELISCH - LUTHERSCHE KERK is een eenvoudig
rechthoekig baksteenen gebouw (1692, blijkens het jaartal op
den sluitsteen boven den hoofdingang) . Hoofd- en zijingang
door een korfboog gedekt. Vensters gewijzigd (XIX). Zij bezit:
Gesneden eiken preekstoel (1692), met wapen-Rademaker.
Doopbanken met gesneden deuren (XVII d).
Orgel (XVIII c).
Gesneden eiken tochtportaal (1695) met wapen-Haerboe.
Koperen kroon met drie schildjes (XVIII c).
Vier koperen wandluchters (XVII).
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Twee zilveren Avondmaalskelken (XVIII d); dito doopschotel en •kan (XIX a); dito Bijbelbeslag (geschonken 1766).
5. De R. K. KERK van den H. Dominicus, in 1863 gebouwd
door Dr. P. J. H. Cuypers, bezit:
Twee houten beelden (XVIII B): H. Franciscus en H. Antonius,
afkomstig uit de voormalige Franciscanenstatie (Baanderkerk).
Twee schilderijen (XVIII d) op doek: Kruisiging en H. Dominicus, door J. P. Horstok, beide afkomstig uit de Baanderkerk.
Verder het volgende zilverwerk:
Vergulden monstrans (XVII c).
Monstrans (XVII c).
Ampullenblad met rijkgedreven rand (XVII c); kleiner
ampullenblad (XVII c).
Groote gedreven altaarlamp (XVII c); twee kleinere, waarvan
eene (± 165o), de andere geschonken 1681.
Altaarschel (XVII c); altaarschel (+ 170o).
Twee wierookscheepjes (1671, blijkens de merken).
Corpus en beslag (XVII c) van een kruis.
Standaard (XVIII c) voor een vaan.
Beslag (XVII c) van een standaard voor een kruis.
Gedreven Thabor (XVII B).
Zes kandelaars (1653, blijkens de merken); vier (XVII c);
twee (XVII B); vier (1712, blijkens de merken).
Twee armluchters (XVII d).
Gedreven Missaalband (XVIII a).
Missaalbeslag met gedreven medaillons (XVII d).
In de pastorie: achttien ovale portretten (XVII b—XIX d)
van oude pastoors op paneel; twee gezichten (XIX a) op de
Baanderkerk, op paneel, waarvan een gemerkt C. Bok. In
het catechismuslokaal: een gezicht op de Baanderkerk, en een
gezicht in de Baanderkerk, beide op doek; een ervan gemerkt
P. V.... es 1821.
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6. De R. K. KERK van den H. Laurentius (1859, architect
Dr. P. J. H. Cuypers) bezit:
Verguld zilveren reliek-monstrans (middendeel 1643, voet
XIX a).
Zilveren Missaalbeslag (XVII d).
In de pastorie bevinden zich: een zilveren tafelschel (XVIII c)
en de volgende schilderijen: Marteling van den H. Laurentius,
grauwtje (XVIII b) in den trant van Jac. de Wit; Christus als
Salvator Mundi (XVIII b); Aanbidding der herders; Christus
en de Emmausgangers; Christus in Emmaus; H. Maria Magdalena (in een lijst-Lodewijk XVI), de laatste vier schilderijen
zeer verwaarloosd. Verder: een portret (XVI c) op paneel van
pastoor Alardus van Waterland; en een reeks van twee- en
twintig ovale portretten van pastoors (XVI d----XIX d), op
paneel, waarvan een, voorstellend pastoor Wijnant Coetenburg
(1. 1663), door C. van Everdingen.
f. Gebouwen van liefdadigheid en onderwijs.

I. Het OUDE MANNEN- EN VROUWENHUIS of DIACONIEHUIS
is een baksteenen gebouw, dat met drie vleugels een binnenplaats omsluit; aan de vierde (zuidelijke) zijde de thans gedempte
Nieuwe sloot..Het gebouw, welks westelijke vleugel (XVII a, de
beide andere vernieuwd in 1705) opgetrokken is op de grondslagen van het in 1482 gestichte Witte Begijnhof, maakte met
het ten W. ervan gelegen Provenhuis van Nordingen (zie f 5)
van 1576-1591 het HoF VAN SONOY uit. In 1744 voor de tegenwoordige bestemming ingericht. Aan den Nieuwen sloot een
hardsteenen poort (XVII a) met pilasters en een driehoekig
fronton, waarin het wapen-Bardes en waarboven een vlammenspuwende urn. Van de twee met zandsteenen blokken versierde
trapgevels hiernaast heeft de oostelijke zijn top verloren. Deze
gevel bevat nog het onderdeel van een door een korfboog gedekt
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waterpoortje met laat-gothisch profiel. In den N. W-hoek aan
de binnenplaats een achtkante traptoren (verhoogd XVII a, hersteld en gedekt in1876) met zandsteenen hoekblokken,' sieránkers
en windwijzer (XVII). In den noordelijken gevel aan de
Veerstraat twee vensters met gesneden stijlen (XVII a). Op
de binnenplaats vier schildhoudende leeuwen (XVII a). Boven
den ingang een klokje, gegoten door Nicolaus Derck te Hoorn.
Inwendig: In de gang twee marmeren borstbeelden (XVIII d)
in relief, twee gesneden trapleuningen (XVII c), staande klok
(XVIII c), twee portretten op paneel, voorstellene L. Sybrants,
weduwe E. P. van der Swaagh (1748) en haar zoon Herman
van . der Swaagh (1754), beide door L. van der Warf, en een
schilderij op paneel, voorstellend den intocht in Jeruzalem
(XVI d). In de eetzaal gesneden balksleutels (XVII) en een
eiken schoorsteenmantel met gesneden relief (XVII c). In de
voorkamer hiernaast gesneden sleutelstukken en een betimmering (XVII c) van een bedstede, met pilasters en zwikvullingen. In de regentessenkamer een houten schoorsteen
(XVII c), twee wortelhouten kasten (XVIII c en XVIII d),
vijf stoelen (XVIII d). In de keuken een betimmering
XVII d). In den traptoren een eiken wenteltrap en in de
bovenste kamer, een zoldering met rozet, waarop een Latijnsch
distichon.
2. Het R. K. OUDEMANNENHUIS (Pius . stichting) bezit:
Schilderij: Het Alkmaarsch mirakel van het H. Bloed, op doek.
Schilderij met overeenkomstige voorstelling, op doek. Beide
stukken zeer verwaarloosd.
Schilderij: Hemelvaart van Maria, door Nic. Moeyaert, afkomstig uit de voormalige statie van den H. Matthias.
Twee schilderijen (resp. 181I en 1812, hersteld 1893): De aanbidding der Drie koningen, en de oprichting aan het Kruis,
door J. P. van Horstok, afkomstig uit de Baanderkerk.
II
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3. Het BURGERWEESHUIS (1869), ter plaatse van het voormalig Middelbegijnhof, is in 1918 voor de H. B. School in gebruik
genomen. De stichting is tijdelijk overgebracht naar het huis
Luttik Ouddorp 36, waar twee (nieuw beschilderde) koperen
geldbussen (XVIII) en een schilderstuk, voorstellende de
regenten van 1717, bewaard worden. De overige schilderijen zijn
tijdelijk in het gemeentemuseum ondergebracht. Het zijn:
een reeks van vijf voorstellingen (op eene het jaartal 1619),
uit het leven der weezen, op paneel (sinds 1819 in het St. Elizabethsgasthuis geplaatst); een regentenstuk (gemerkt 164o, doch
vermoedelijk van 1648 of 1649) door Dirck Metius; een stuk
(165o) door Dirck Metius, voorstellend de vereenigde regenten
van het Verbeterhuis en het Armenhuis; een regentenstuk (1653)
door Dirck Metius; een regentenstuk (XVII d); een stuk (1681),
voorstellend de regentessen van het Mannengasthuis, door
L. Doomer; een portret (1664) van Wollebrand Geleijnsz de Jong,
door C. van Everdingen.
In het stedelijk museum bevinden zich ook: een tweede portret (1 674) van W. Gz. de Jong, door C. van Everdingen (geschonken aan het museum), en een schilderij: De retourvloot
ter reede van Batavia (1648), onder bevel van W. Gz. de Jong;
alsmede een zandsteenen cartouche (XVII b), geflankeerd door
twee weeskinderen, afkomstig uit het oude weeshuis aan den
Nieuwen sloot.
4. Het R. K. WEESHUIS heeft een gevel (XIXa) met hoekpilasters. Het bezit:
Portret van Aleid Franz Boon, op paneel, met opschrift (1638).
Schilderij (XVII b): „De zeven werken van Barmhartigheid",
op paneel.
Schilderij (XIX a): Een priester, onderwijs gevend aan weeskinderen.
Teekening (i8i8) in waterverf door J. A. Crescent, voorstel18
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lend het oorspronkelijke driegevelige front (1661) van dit
gesticht (de middelste gevel van 1661, in den trant vaal Vingboons).
Een drieluik (XVIII A?), aan deze stichting toebehoorende,
en wellicht uit de voormalige Baanderkerk afkomstig, bevindt
zich in het Stedelijk museum.
5 . Het PROVENHUIS VAN NORDINGEN (HUIS VAN ACHTEN)
oorspronkelijk een deel van het HOF VAN SONOY (zie f i), en
in 1657 voor de tegenwoordige bestemming verbouwd, bestaat
uit drie om een binnenplaats opgetrokken, lage vleugels, waarvan
de zuidelijke (grootendeels vernieuwd) over het midden een top
met bergsteenen vleugelstukken, twee schildhoudende mansfiguren en een gevelsteen (1656), draagt. Langs het binnenplein
de overblijfselen van een open galerij.
Inwendig: In de vestibule: twee wapenschilden met gesneden
lofwerk (XVII c), en twee gesneden sluitstukken boven twee
deuren; boven een derde een gesneden eiken stuk (XVII c) met
twee nissen, waarin mansfiguren; staande klok (XVIII d).
In de regentenkamer: eiken schoorsteen (XVIII d) met een
regentenstuk (166o)door D. Metius; eiken tafel (XVII c) met
gebeeldhouwde pooten; eiken kast (XVII b) met inlegwerk;
muurkastje met gesneden eiken deur, waarachter eenig glaswerk en porselein (XVII—XVIII) en een serpentijnsteenen
kroes met zilveren deksel (XVII B). In een der provenierskamers een gesneden eiken schoorsteenfries (XVI d). Op den
zolder oude eiken kromhouten van de kap.
De stichting bevat verder de volgende schilderijen: twee
portretten (resp. 1648 en 1646) van den stichter Jan van Nordingen, en van zijn vrouw Maria Francoisdr. Steenhuysen,
beide op paneel, door C. van Everdingen; portret (1615) van de
moeder van den stichter, op paneel; portret (1611) van de tante
van den stichter, op paneel; portret (1592) van den grootvader
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van den stichter, op doek; portret (1592) van de grootmoeder
van den stichter, op doek op paneel geplakt; borstbeeld van
een jonkman, op paneel, door J. Gz. Cuyp; jonkman, op paneel,
door C. van Everdingen; jongedochter, op paneel, door denzelfde;
dansende Salome, op paneel, gemerkt J. S.; Salomo's eerste
recht, op paneel, copie (XVII) naar Rubens; de Smalle en de
breede weg, op paneel, in den trant van J. Micker.
In het Stedelijk museum bevinden zich de volgende, uit dit
huis afkomstige schilderijen: H. Familie (1632) door G. Honthorst; twee vischstukken, door P. van Schaeyenburg; gezicht op
Haarlem van het Zuider Buitenspaarne.
6. Het PROVENHUIS VAN PALINC EN VAN FOREEST heeft,
boven den ingang, een stichtingssteen (XVIII) met alliantiewapen.
Een drieluik, negentien portretten en twaalf geschilderde
bordjes (de twaalf maanden), uit dit huis afkomstig, worden in
het Stedelijk museum bewaard; een eiken kastje in het Nederlandsch museum te Amsterdam.
7. Het PROVENHUIS VAN BIJLEVELD (stichting van 1664)
bezit een portret van Geertruid Bijleveld, op paneel, door C. van
Everdingen.
8. Het PROVENHUIS VAN SPLINTER (HOFJE VAN JUTPHAAS)
bestaat uit een reeks van acht woningen langs een gedeeltelijk
open galerij met vijf houten Toscaansche zuilen en tonzoldering.
In den (gewijzigder) voorgevel aan het Ritsevoort ontlastingsbogen boven de vensters, een nis met wapenhoudende figuur
. en een stichtingssteen (1646). In den zijgevel ontlastingsbogen
(XVII). Het portret van de stichteres, Margaretha van JutphaasSplinter is in bruikleen gegeven aan het Stedelijk museum.
9. Het PROVENHUIS VAN WILDEMAN, gesticht in 1714
blijkens den gevelsteen, heeft een baksteenen gevel met hooger
^
20

ALKMAAR.

opgetrokken middenpartij. Houten portiek, waarboven een
steenen nis met een zandsteenen beeld (1715), voorstellend
een wildeman. Ter weerszijden klauwstukken en twee vrouwenbeelden. Aan de achterzijde een steen met opschrift (1714).
Op het binnenplein een zandsteenen beeld (XVIII). In de
regentenkamer het portret van den stichter G. Wildeman, op
doek, door J. Voorhout.
Het PROVENHUIS VAN HELENA VAN OOSTHOORN bezit
een wapenbord met cartouche (1616) en de volgende portretten, alle op paneel: portret (1598) van Córnelis van Everdingen; portretten (1636) van Pieter Cornelis van Everdingen
en zijn vrouw (ouders van Cesar van Everdingen, echtgenoot
van de stichteres); portret (1625) van Scheeppeja van Everdingen; een vrouwenportret (i6oi). Een portret van Cesar
van Everdingen, door hemzelf geschilderd, is in bruikleen
gegeven aan het Stedelijk museum.
I0.

I I. Het BURGERZIEKENHUIS ter plaatse van het voormalige
St. Elisabethsgasthuis en het Gasthuis (1607, afgebroken 1816),
bestaat uit vier vleugels aan een binnenplein. Voor den zuidelijken een grootendeels looze gevel (XIX a) met blinde vensters;
in den oostelijken een gevelsteen (XVII b: „Proveniersoudemannengasthuis"). In de regentenkamer een zoldering (XVIII a)
en een schoorsteenbetimmering (XVIII a) met een schilderij op
paneel: Trijn Rembrands, waarop het jaartal 1573; een tijdvers
erboven.
In het Stedelijk museum bevinden zich drie gevelsteenen (1607)
afkomstig uit het Pesthuis, waarvan een met de voorstelling
van een ziekenzaal; alsmede een houten beeldje van St. Elisabeth,
afkomstig uit het ziekenhuis.

Uit de voormalige LATI JNSCHE SCHOOL (oorspronkelijk
kapel van het Jonge-begijnhof) aan de Doelenstraat is een
12.
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poortje (1616) overgeplaatst in den gevel der Ambachtsschool.
Het draagt het wapen van Alkmaar en, in het fries, een
Grieksch en een Latijnsch opschrift.
g. Particuliere gebouwen.

A. Vroege Renaissance.
I. Pieterstraat Beo (z. g. Koning Willemshuis). In den (1898)
vernieuwden trapgevel met door consoles gedragen, uitgediepte
pilasters, zijn eenige onderdeelen van den vorigen gevel (XVI b)
opgenomen: twee medaillons en eenige koppen in de twee friezen.
Een gevelsteen met het wapen van Jeruzalem en een verminkt
opschrift is in den gevel naast dit huis ingemetseld. Een zolderingrozet met vers, uit dit huis afkomstig, wordt in het Stedelijk
museum bewaard.
Vermoedelijk stond hier in den middeleeuwschen tijd het huis
van een grafelijk ambtenaar.
2. Munt C25. Baksteenen gevel (XVI c, gewijzigd XVII c,
benedendeel en vensters XVIII). De twee verdiepingen en de
top zijn gevat in uitgediepte, met bergsteenen banden versierde
en door dito kapiteelen bekroonde, pilasters, die friezen van
vlechtwerk dragen, waarin bergsteenen maskers. In de onderste
fries bnitendien drie gevelsteenen: keizerskroon en wapens van
Alkmaar en Hoorn. Ter weerszijden van de tweede verdieping
bergsteenen vleugelstukken (XVII c), en, op de hoeken, beelden
van de Hoop en de Gerechtigheid. Ter weerszijden van den
door een driehoekig fronton bekroonden top eveneens vleugelstukken. Groot sieranker.
Inwendig: In de gang een kaart op zijde van den Alkmaarder
Hout (1765), geteekend door den stadstimmerbaas A. Panders.
In de benedenachterkamer een marmeren schoorsteenmantel
met omlijsting (XVIII c). In de voorkamer der eerste verdieping
een houten schoorsteenmantel (XVIII c) met schilderij (naar
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een gravure van Lucas van Leyden): bekeering van Saulus,
gemerkt 1651 (of 1631).
3. Luttik Ouddorp, hoek Appelsteeg. Houten gevel met door
consoles gedragen overstekken. In den gevel is een kanonskogel aangebracht, afkomstig uit het beleg van 1573.
4. Kooltuin naast C 35. Gepleisterde gevel met houten winkelpui en twee kruiskozijnen. Ankers: 1593.
B. Zeventiende-eeuwsche trapgevels, meerendeels met toppilaster en bergsteenen afdekkingen:
5. Mient B 8. Trapgevel (1607) met bergsteenen banden en
hoekblokken. Pui gewijzigd. Ontlastingsbogen met versierde
sluitsteenen boven de vensters der eerste, strekken boven die
der tweede verdieping. Twee gevelsteenen.
6. Luttik Ouddorp C 90. Gerestaureerde trapgevel (,,Huis met
de schopjes",1609) met bergsteenen banden, hoek- en negblokken.
Ontlastingsbogen met vullingen in den trant van Hendrik de
Keyser. Fries met vlechtwerk. Houten pui met luifel.
7. Fnidsen C 113. Trapgevel (1623, geheel vernieuwd in 1919).
8. Magdalenastraat (voorheen Schapensteeg) B 14. Trapgeveltje (XVII a). Pui vernieuwd.
9. Gedempte Nieuwe sloot B 107, hoek Hoogstraat. Trapgevel
(XVII a). Pui gewijzigd. Inwendig: trapleuning (XVIII b).
Jo. Langestraat B 44. Trapgevel (XVII a) met bergsteenen
banden. Pui vernieuwd. Tudorbogen boven de vensters.
Ankers.
I I. Langestraat B 16. Herstelde trapgevel (XVII a), ongeveer
als de vorige. Ankers.
12: Laat A 169. Trapgevel (XVII a) met hardsteenen banden
en hoek- en boogblokken. Beneden verbouwd (XVIII) voor
arkel.
13. Achterstraat B 28 en B 30. Twee trapgevels (XVII a).
23

ALKMAAR.

14. Oudegracht A243. Trapgevel met bergsteenen hoekblokken.
Ontlastingsbogen met versierde sluitsteenen. Cartouche (1623)
en twee leeuwenmaskers.
Is. Oudegracht A 190-192. Twee gekoppelde trapgevels met
gemetselde lijsten. Bovendeel vooruitstekend. Pui vernieuwd.
16. Oudegracht A 168. Drie gekoppelde trapgevels (XVII a,
vernieuwd XIX d). Ontlastingsbogen met diamantkoppen.
17. Peperstraat B 1--2. Gepleisterde trapgevel (XVII a).
Gevelsteen.
i8. Huigbrouwerstraat D 5. Trapgevel (XVII b). Kopje
onder den toppilaster. Pui met luifel gewijzigd.
19. Dijk C 9. Gepleisterde en verknoeide trapgevel (XVII b)
met ontlastingsbogen. Windvaan: ruiter.
20. Koorstraat A 17. Gewitte trapgevel (XVII b).
21. Oudegracht D 114. Trapgevel (XVI I b). Ontlastingsbogen
en strek (als bij Mient B 8). Ankers.
22. Oudegracht D 193. Trapgevel (XVII b) met gemetselde
lijsten. Ankers.
23. Hekelstraat C 30. Gepleisterde trapgevel.
24. Kooltuin C 35. Trapgevel (XVII b) met bergsteenen
hoekblokken en lijsten.
25. Mient, hoek Waagplein. Trapgevel (XVII A) met bergsteenen banden. Overblijfselen van ontlastingsbogen. Tegen
den zijgevel een halfronde traptoren. Hiernaast een gepleisterde
trapgevel van een bijgetrokken huis.
26. Zevenhuizen A 7. Gewitte trapgevel (XVII A) met
bergsteenen afdekkingen en lijsten. Pui gewijzigd. Ankers.
27. Luttik Ouddorp C 85. Gewijzigde trapgevel (XVII A).
Ankers.
28. Laat D 19. Trapgevel (XVII A). Ontlastingsbogen.
29. Laat D 60. Gewijzigde trapgevel (XVII A). Anker tegen
den toppilaster.
30. Turfmarkt D 14. Gepleisterde trapgevel (XVII A).
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31. Laat A 141. Gewitte trapgevel (XVII A). Ankers.
32. Laat A 175. Trapgevel (XVII A). Pui gewijzigd.
33. Hekelstraat C 9. Gevel (XVII A). Top gewijzigd. Ontlastingsbogen. Gevelsteen.
34. Schoutenstraat A 15. Gecemente trapgevel (XVII Ar
verbouwd 1919). Ankers.
35. Ritsevoort A 22. Gewijzigde trapgevel (XVII A).
36. Ritsevoort A 32. Trapgevel (XVII A) met gemetselde
lijsten. Ontlastingsbogen. Ankers.
37. Oudegracht A 122. Trapgevel (XVIIA). Beneden gewijzigd.
38. Oudegracht D 120. Trapgevel (XVII A). Kopje onder
den toppilaster.
39. Oudegracht D 11 I en D 115. Trapgevels (XVII A).
40. Verdronken oord D 57. Gevel (XVII A) met gewijzigden
top en pui. Bergsteenen lijsten. Ontlastingsbogen. Fries met
twee leeuwenmaskers en een gevelsteen (XVII).
41. Verdronken oord D 33. Trapgevel (XVII A). Vensters
gewijzigd.
,
42. Verdronken oord C 50. Gepleisterde trapgevel. Benedendeel gewijzigd. Kopje onder den toppilaster. Ankers.
43. Verdronken oord C 52. Gewijzigde (oorspronkelijk
trap-) gevel. (XVII A). Ankers.
44 Zijdam C 3. Trapgevel (XVII A). Pui gewijzigd. Gevelsteen (1714).
45. St. Annastraat C 3. Gepleisterde trapgevel (XVII A).
Kopje onder den toppilaster.
46. Heiligland C 36. Trapgevel (XVII A).
47. Klein Nieuwland D 4-6. Twee gekoppelde trapgevels
(XVII A). Ankers.
48. Koningsweg B 57. Trapgevel (XVII) met ankers.
49. Koningsweg B 18. Gepleisterd trapgeveltje (XVII).
50. Koningsweg B 28. Gepleisterd trapgeveltje (XVII),
waarin een gevelsteen.
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51. Veerstraat B i6. Trapgeveltje (XVII).
52. Kapelsteeg D4. Trapgevel. Pui gewijzigd. Ontlastingsbogen
met kopjes in de sluitsteenen. In den top een kozijn met luik,
geflankeerd door ovale lichten. Fries met drie gevelsteenen
(1663). Ankers.
53. Langestraat B 90. Trapgevel (XVII c) met bergsteenen
vleugelstukken. Het door een gebogen fronton bekroonde topveld bestaat uit een rondboognis en, aan weerskanten, gemetselde pilasters. Pui verbouwd in 1920.
54. Schoutenstraat A 13. Dergelijke gevel, gepleisterd. Ontlastingsbogen met engelkopjes. Drie steenen met schelpversieringen en: 1663.
55. Voormeer II. Dergelijke gevel. Cartouche (1667).
56. Mient C 27. Dergelijke gevel. Twee (thans volgemetselde)
ontlastingsbogen. Fries met drie gevelsteenen (1672).
57. Verdronken oord D 87. Dergelijke gevel (hersteld).
Streksche ontlastingsbogen. Twee cartouches (1677).
58. Oudegracht A 245. Dergelijke gevel, gerestaureerd en
beneden gewijzigd; korfbogen over de vensters. Gevelsteen
met wapen, en ter weerszijden gevelsteenen (zeilschepen),
waaronder zandsteenen kanonmonden uitsteken. In de keuken
een schoorsteenbetimmering (XVIII c).
59. Verdronken oord, hoek Kapelsteeg. Verbouwde trapgevel
met steen (1693).
60. Fnidsen C 33. Trapgevel met streksche ontlastingsbogen.
Cartouche (1665). Ankers.
Pakhuisgevels.
6i. Fnidsen C 13. Pakhuisgevel (XVII a, verminkt).
62. Fnidsen C 93. Pakhuisgevel (XVII A).
63. Fnidsen C 72. Gewijzigde pakhuisgevel (XVII A). Ontlastingsbogen.
64. Verdronken oord D 41. „De Vigilantie" (XVII c). Vier
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door consoles gedragen doorgaande pilasters, de buitenste met
Dorische, de binnenste met Ionische kapiteelen. Gebeeldhouwde
zandsteenen vleugelstukken. Gebroken fronton. Siervazen. Twee
ovale lichten met gebeeldhouwde omlijstingen. Festoenen langs
en boven het topkozijn.
Bierbrouwerij: .
•

65. Peperstraat. Gevel (XVII) met talrijke rondboogvensters
en -nissen. Zandsteenen hoekblokken. Op den top een ton. In
den walkant een steen (Oranjeboom).
C. Topgevels met in- en uitgezwenkte toplijnen.
66. St. Annastraat C 9. Gevel (XVII b) met gezwenkte
rollagen, waartusschen, als pilasters behandelde, pinakels.
Onder den toppilaster een leeuwenmasker.
67. Bierkade C 18. Dergelijke gevel, maar verminkt en
gepleisterd. Kopjes onder de pinakels. Cartouche (XVII a, doch
met jaartal 1756). Ankers.
D. Halsgevels, meerendeels met gebeeldhouwde aanzetstukken (voluten of krullen):
68. Dijk C 30. Opgevoegde halsgevel (XVIII a).
69. Huigbrouwerstraat A 14. Halsgevel (XVIII a).
70. Laat A 167. Halsgevel (XVIII a) met fries van vlechtwerk, waarin een steen met het wapen van Amsterdam.
71. Koorstraat A 35. Halsgevel. Gebogen fronton met
kuif (XVIII b). Bovenlicht (XVIII d).
72. Ritsevoort A 20. Gewijzigde halsgevel (XVIII b). Steen
(1805).
73 . Koningsweg B 66. Halsgevel (XVIII b).
74. Luttik Ouddorp C 76. Halsgevel (XVIII A).
75 . Luttik Ouddorp C 53. Halsgevel (XVIII). Gevelsteen.
Pui gerestaureerd.
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76. Hoogstraat 2. Halsgevel. Pui gewijzigd. Inwendig: een
kamerbetimmering met bedstede. Schoorsteen met spiegel
(XVIII c).
77. Mient C 9. Halsgevel (XVIII c) met gebeeldhouwde kuif.
78. Dijk C 15. Halsgevel (XVIII) met houten winkelpui.
79. Houttil B 46. Halsgevel (XVIII).
80. Houttil B 36. Halsgevel (17.7) met hijschbalk.
8i. Groot Nieuwland D 4. Gepleisterde halsgevel (XVIII).
82. Hekelstraat C 15. Halsgevel (XVIII d) met gebogen
fronton.
83. Oudegracht D 118. Halsgevel (XVIII).
84-86. Verdronken oord D 3, D 13, D i 7. Drie halsgevels
(XVIII).
87-89. Kooltuin C i i, C 15 en C 27. Halsgevels (XVIII).
E. Puntgevel:
90. Langestraat A 17. Bergsteenen versieringen (1728).
F. Gevels met rechte kroonlijst.
91. Ridderstraat A 4. Gevel met pilasters, versierde middentravee en kroonlijst (XVIII a).
92. Langestraat A 85. (,,Het Moriaenshoofd"). Gevel (E 1730
in den trant van Vennekool) met bergsteenen hoekpilasters,
arkel op consoles en rijk gebeeldhouwde bekroning. In de
kroonlijst verschillende emblemen. Hierboven een attiek. Gesneden deur met omlijsting. Inwendig: In de gang deuren met
snijwerk; marmeren trap. In het trappenhuis een beeld van
Flora op een voetstuk. In de rechter voorkamer een
marmeren schoorsteen met spiegel en met grauwtje in omlijsting; boven de deur eveneens een grauwtje. In de linker- vooren achterkamers marmeren schoorsteenen met spiegels in
omlijstingen; gesneden vleugeldeuren. Op de bovenverdieping:
In de arkelkamer pilasters met schelpversiering; boven de
deur twee caryatiden als dragers der kroonlijst. Hiernaast en in
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twee achterkamers schoorsteenen met snijwerk (Alles uit den
tijd van den bouw) .
93. Langestraat B 104. Zandsteenen gevel (1744) met hoekpilasters. Versierde middentravee met omlijsting van de deur en de
vensters erboven. Onder de kroonlijst een alliantiewapen (De
Dieu-Lacroix). Inwendig: gang met stuczoldering, en met nissen,
waarin stucreliefs: vazen en door kinderen gehouden cartouches.
Gesneden eiken trapleuning. Voorkamer met stucplafond, in het
midden waarvan een schildering: Apollo en de Muzen, geschilderd behangsel (XVIII d), schoorsteenbetimmering en vier
gesneden wandarmen; achterkamer met lambrizeering en stucplafond; tusschen voor- en achterkamer een deurboog met snijwerk en bekroning. In de voorkamer links van het portaal een
stucplafond (Alles uit den tijd van den bouw). Verzameling
schilderijen, voornamelijk familieportretten uit de geslachten De
Dieu, Ermerins, Pauw, van Foreest, Ruytenburch, Tj epma,
Stalpaert v. d. Wiele, Six, van Os, Oetgens van Waveren,
portretten van den Stadhouder-Koning Willem III en Catharina II van Rusland; gezichten op het voormalig huis te
Coulster, de abdij en het slot van Egmond.
94. Doelenstraat B 31. Gevel (+ 1750) met, door gesneden
consoles gedragen, en door driehoekig fronton bekroonden,
arkel voor het midden. Deuromlijsting ' met Ionische pilasters.
Gesneden deur (XVIII c).
95. Langestraat A 53. Gevel (E 1750) met hoekpilasters en
versierde middentravee.
96. Langestraat A 84. Gevel met deuromlijsting (XVIII d).
Achtergevel (XVII) met ontlastingsbogen. Inwendig: schoorsteenbetimmering (XVIII a, nieuw beschilderd) met spiegelomlijsting; eenige schilderijen (XVII en XVIII). In den tuin
twee siervazen (XVII d). In het tuinhuis een marmeren
schoorsteen (XVIII a).
97-99. Langestraat B 68, B 78 en B 80. Drie gevels (XVIII d)
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met gesneden raamhouten. B 68 heeft een gang met stucversiering (XVIII c).
100. Verdronken oord D 7. Gevel en deuromlijsting (XVIIId).
jol. Oudegracht A 184. Gevel (XVIII B) met doorgaande
pilasters. Deuromlijsting. Gesneden raamhouten. Twee ijzeren
stoepleuningen. Inwendig: in de vestibule en in de achterzaal
stucplafonds (XVIII c). Schoorsteen (zie Interieurs n°. 3).
102. Oudegracht A186. Dergelijke gevel (XVIII B) met versierde hardsteenen plint.
103. Oudegracht A 204 (R. K. Zustergesticht). Gevel (± 1800)
met versierde deurtravee. In de gang stucversiering.
104. Linimerhoek D 8. Gevel (+ 1800) met hoekpilasters.
105. Kennemerstraatweg E I I . Gevel (XIX a) voor ouder huis.
Balcon met gesmeed ijzeren hek, waarin monogram I B. Op den
gevel staat: „Bellevue" en „Tesselschade." Hiernaast een
paviljoen met houten borstwering (XVIII a).
106. Bierkade C 7. Gevel (in de kroonlijst: 1716, doch geheel
verbouwd in 1845).
Fragmenten van buitenarchitectuur.
I. Kanisstraat, hoek Geest. Overblijfselen van een gevel met
overstek op geprofileerden puibalk en gesneden consoles (XVI).
2. Laat D 42. Verminkte geveltop (XVIIA) met versieringen
van vlechtwerk in gele steen.
3. Voormeer D 21. Fragment van een trapgevel (XVIIA met
ontlastingsbogen). Top gewijzigd (XVIII). Ankers.
4. Langestraat B 82. Fragmenten van twee gekoppelde trapgevels (XVII).
5. Laat A 195. Geveltop (XVII) met ankers.
6. Oudegracht A 214. Gepleisterd fragment van een trap•
gevel (XVII).
7-8. Oudegracht D 60--62, Fragmenten van trapgevels
(XVII).
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9. Mient C 19. Gevelbekroning: twee afgewende leeuwen
ter weerszijden van het gemeentewapen. Onder de kroonlijst:
1707.
Jo. Ritsevoort A 33. Pui van een smidse (1819).
Details van buitenarchitectuur:
I. Houttil B 4. Omlijsting (XVII b) van een ovaal venster.
2. Verdronkenoord. Voor den ingang der Elleboogsteeg een
poortje met cartouche (1676).
3. Oudegracht A 253. Deuromlijsting en bovenlicht (E 1800).
4. Langestraat A 93. Deur en omlijsting (XIX a).
5. Gedempte Baansloot. Tuinschutting (± 1800).
Gevelsteenen, voor zoover nog niet vermeld:
Magdalenastraat B I3 (1606, benevens twee leeuwenmaskers);
Luttik Ouddorp, hoek Appelsteeg (twee, 1609); Laat D 21
(1611, met wapen van Alkmaar); Mient B 6 (1622, benevens
twee leeuwenmaskers), geboortehuis van Anna Toussaint;
Verdronkenoord C 2 (XVII, benevens twee leeuwenmaskers);
St. Annastraat C 35 (XVII); Ridderstraat A 18 (lint:
170I); Luttik Ouddorp C 4 (twee, 1708); Breedstraat
A 30 (lint: 1710); Verdronkenoord D 27 (1719); Torenburg
C I (XVIII, wapen van Alkmaar); Oudegracht A 220
(1805).
Ankers, voor zoover nog niet vermeld:
Keizerstraat C 17, C 19 en C 20 (XVII).
Uithangbord:
Waagplein B

I (De Beurs van Amsterdam).

Interieurs.
I. Achterstraat, hoek Magdalenastraat. In een schoorsteen3'
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betimmering een officiersportret (gerestaureerd in 1919), op
paneel, door H. Berckmans.
2. Langestraat B 70. Trappenhuis met stucversiering. Trap
met gesneden leuning en paneel, waarop wapen (vermoedelijk
van Schooff). Alles XVIII a.
3. Langestraat B 66. Gang met stucversiering (jaargetijden);
.en gesneden eiken trapleuning. In de voorkamer een grijsmarmeren
schoorsteenmantel, waarboven een relief (Neptunus en Amphitrite) in stuc (afkomstig uit het huis Oude gracht 184). In de
achterkamer een eiken betimmering. (Alles XVIII c). Twee
portretten (XVII).
4. Veerstraat 8. Dubbele deur met snijwerk in omlijsting
(XVIII c). In de achterkamer een betimmering en een marmeren
schoorsteen (XVIII c).
5. Langestraat B 43. Achterkamer met betimmering en
beschilderd behangsel (XVIII d); schoorsteenspiegel (XVIII d)
grauwtje boven de deur.
6. Weteringplantsoen. Geschilderd behangsel (XVIII d), afkomstig uit een huis op den hoek der Koorstraat.
h. Museum, particuliere verzamelingen, varia.

I. Het STEDELIJK MUSEUM (zie d 1) bevat een verzameling
van fragmenten en gevelsteenen, afkomstig van Alkmaarsche
gebouwen, en talrijke schilderijen, teekeningen en prenten, op
Alkmaar betrekking hebbend. Catalogus, samengesteld door
C. W. Bruinvis (4e druk, 1911). In het museum is in 1911
(de „Bruinvis-kamer" inger . cht, welker betimmering ten deele
uit eiken schotwerk, afkomstig uit het Raadhuis, is samengesteld.
2. Het WATERSCHAP DER UITWATERENDE SLUIZEN van
Kennemerland en Westfriesland bezit twee bokalen: 1. rijk
gedreven verguld zilveren bokaal (XVII b, Haagsche keur,
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stam gewijzigd) met wapens en met deksel, waarop het wapen
van Karel V, en bekroond door het (later toegevoegde ?) borstbeeld van dezen; 2. zilveren bokaal (XVIII c) met gegraveerde
wapens en opschrift (1761) en met deksel.
3. Verzameling—Mr. K. A. Cohen Stuart: teekeningen
(XIX a) van Alkmaarsche gebouwen door J. A. Crescent, neef
van den gelijknamigen beeldhouwer.

ANDIJK.
De NED. HERV. KERK (1667, aan den noordkant vergroot
in 1790, blijkens het jaartal op een kapbalk) is een eenvoudig
baksteenen gebouw met houten torentje (1761). In den voorgevel
ankers (1667). De kerk bezit:
Eiken preekstoel (1667), waarop P F S en D V L.
Eiken doophek (1667) met wapen en T M.
Koperen voorzangerslezenaar (1668), waarop de naam
Henrick Ris.
Koperen doopboog (1668) met het wapen van Enkhuizen.
Voorfront (XVIII c) van een galerij.
Klok, in 1761 gegoten, met opschrift betreffende den bouw
van het torentje.
ANKEVEEN.
De NED. HERV. KERK, een modern gebouw (1907), bezit:
Eiken preekstoel (XVII b) met koperen lezenaar (1704,
maar stijl XVII c).
Koperen voorzangerslezenaar (1708).
Eiken doophek en -banken (XVII b, ten deele vernieuwd).
Zerk (XVII d); fragment van een zerk (1753), in den muur
gemetseld, de andere helft ligt cp het kerkhof.
III
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Twee psalmborden (XVIII c).
Twee koperen kronen (XVII).
Gegraveerden zilveren beker (1687), zilveren schotel (1730),
dito blaadje (1721), een wit Delftsch kannetje met zilveren
deksel (XVII d).
In de consistoriekamer een geverfde eiken tafel (XVII A).
De R. K. KERK (H. Martinus), die juist op de grens van Weesperkarspel staat, is een in 1758 gestichte, in 1842 met een torentje
bekroonde, en in 1880 eenigszins gewijzigde, inwendig gepolychromeerde zaalkerk met galerijen. Stucplafond (XVIII c). Zij
bezit:
Altaartombe en opbouw (XVIII d).
Twee zilveren ampullen (XVIII b).
Zilveren schenkblad (1647) met gegraveerd wapen; dito missaalbeslag (1636).
Op het kerkhof een zerk (1753).
In de pastorie twee portretten, op paneel, van de pastoors
Joh. Barchman Wuytiers en Leonard Marius (resp. 1647 en
1652), beide door Nicolaas Cornz. Moeyaert; twee gesneden houten rouwborden (1753) van de stichteres der kerk; twee houten
heiligenbeeldjes (XVII).
De TWAALF ARMENHUIZEN hebben in den voorgevel twee
steenen (XVIII b), een met monogram en een met het wapen
van de stichteres.
Het huis hiertegenover heeft ankers: 1698.

ASSENDELFT.
In het RAADHUIS (1898) worden bewaard: d e. schildhoudende
topleeuw van het vorige raadhuis (XVII); drie gebeeldhouwde
wapensteenen (XVII) en de gebroken grafzerk van Johannes
Saenredam, afkomstig uit de oude Ned. Herv. kerk.
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De moderne NED. HERV. KERK (H. Odulphus) vervangt eene
in 1893 afgebrande kerk (1852), welke nog den toren (XV d)
eener middeleeuwsche kruiskerk over had. Zij bezit:
Tekstbord (1659).
De R. K. KERK (1888, door A. C. Bleys) bezit:
Twee gedreven zilveren ampullen en een dito blad (Amsterdamsche keur, resp. 1670 en 1669).
Fragment van een geborduurde koorkap (XVIId), vermaakt
tot vaan.
Een drieluik (XVII A) en een schilderij op doek (XVII A),
uit deze kerk afkomstig, bevinden zich in het Bisschoppelijk
museum te Haarlem.
Het NED. HERV. WEESHUIS is een houten gebouw met gesneden
deurkalf (1729).
Het voormalig R. K. WEESHUIS (St. Odulphus-stichting) heeft
een gevelsteen (1795).

AVENHORN.

Avenhorn.
Aan den weg naar Ursem een GERECHTSPAAL (XVIII),
waarop het wapen van Hoorn.
De NED. HERV. KERK is een grootendeels gepleisterd en
in 1914 aan de westzijde hersteld, baksteenen gebouw van
1642, blijkens een gedenksteen boven den ingang (doch de
grondslagen ouder), met 3/8-sluiting en houten torentje (1914
herbouwd) boven den westgevel. Inwendig: houten gewelf
(vernieuwd). De kerk bezit:
Eiken preekstoel en doophek (XVII A).
Eiken gestoelte (XVII b).
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Bekroning (XVIII A) van een psalmbord.
Drie koperen kronen (XVII).
Eenig tinwerk (XVIII).

Grosthuizen.
Voor den gevel van het gemeentehuis hangt een klok, gegoten
door Lourens Brinkhuysen (te Enkhuizen).
De NED. HERV. KERK (1870) bezit:
Koperen predikantslezenaar (1698 met het wapen van
Hoorn), afkomstig uit de Remonstrantsche kerk te Hoorn.
Koperen voorzangerslezenaar (XVII b).
Klok, in 1664 gegoten door Fr. en P. Hemony te Amsterdam.

Scharwoude.
De moderne NED. HERV. KERK, ter plaatse eener kerk (XV b,
vernieuwd XVII), bezit:
Fragment van een eiken doophek (XVII).
Koperen doopboog (XVII d) met het gemeentewapen.
Twee tinnen borden (XVIII).
Klok, in 1601 gegoten door Cornelis Ammeroy.

BARSINGERHORN en KOLHORN.
Barsingerhorn.
Het RAADHUIS (1622) is een gebouw van baksteen met versieringen van bergsteen. Op het dak een open houten toren met
spits, waarin een klok (1659). Over het midden van den voorgevel een trapgevel, bekroond door het beeld der Gerechtigheid
en door een balustrade met de hoeken verbonden. In het fries een
wapensteen en twee leeuwenmaskers. Ontlastingsbogen boven
de vensters. Zijgevels gewijzigd. Inwendig: in de raadskamer een
raveeling met snijwerk (1622).
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De NED. HERV. KERK is een gepleisterd gebouw (XV d), bestaande uit een schip met modernen noordbeuk; een afgeschoten 5/10-gesloten koor, hooger en smaller dan het schip;
en eenen toren (1901). Drie van de vensters der sluiting zijn dichtgemetseld. Steunbeeren. Inwendig: houten tongewelf met geprofileerde sleutelstukken (XV d). De kerk bezit:
Koperen doopbekkenhouder (XVII).
Klok, in 1650 door F. en P. Hemony te Zutfen gegoten.
Bij het Raadhuis een

BOERDERIJ

(ten deele XVII).

Haringhuizen.
De NED. HERV. KERK is een baksteenen gebouw (XV a),
thans uit één rechtgesloten, aan de noordzijde langs den toren
doorgetrokken, beuk bestaande, doch oorspronkelijk van een
koor, en, blijkens de nog bestaande zuilen en dichtgemetselde
intercolumniën, ook van een noordbeuk voorzien. De toren
(XIV a, later verhoogd, hersteld 1910) heeft nissen met laatgothische traceeringen en een spits (XIX). Inwendig: in den
noordwand zuilen op achtkante voetstukken en met lage kapiteelen (XV). Houten tongewelf met geprofileerde sleutelstukken. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (1654) met gebeeldhouwd wapen.
Eiken doophek (1654).
Eiken banken met briefpaneelen 'XVI).
Priesterzerk (1544).
Twee tekstborden (1663, met versregels van L. Hondius).
Klok, in 1475 gegoten door Steven Butendiic.

Kolhorn.
De NED. HERV. KERK is een grootendeels met klimop begroeid
gebouw (wellicht XV, doch later gewijzigd) met een 3 / 8-sluiting,
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een noordelijken uitbouw (XVII), in welks muur zich de
sporen van een groot dichtgemetseld venster bevinden; en
eenen modernen toren. Zij bezit:
Koperen doopboog (1792) en doopbekkenhouder.
Klok, in 1418 gegoten door Willem Butendiic.
Aan de Oude streek een gesneden deurbekroning (XVIII c).

BEEMSTER.
d. Wereldlijke openbare gebouwen.

Het RAADHUIS (te Midden-Beemster), oorspronkelijk aan de
voorzijde herberg, in 1826 verbouwd, is een thans grootendeels
vernieuwd gebouw. In den voorgevel een gebeeldhouwde gedenksteen met het Beemster wapen en: 1826.
. e. Kerkelijke gebouwen.
is een eenbeukig, recht gesloten, baksteenen gebouw met toren. Aan de west- en oostgevels
overblijfselen van bergsteenen versieringen. Weinig uitspringende steunbeeren; venstertraceeringen (XVII). De toren
(hersteld XVIII a), bestaande uit een vierkant benedengedeelte
en een achtkant bovendeel met houten spits (1661), heeft nisversieringen en een boogfries op consoles, waarboven balustrade
met hoekpinakels. Rondbogige hoofdingang met geschilderd
fries: 1618, en sluitsteen met gepolychromeerd gemeentewapen.
Tegen de noord- en de zuidzijde van den toren staan lagere
bijgebouwen (1626), waarop looden versieringen. Inwendig:
houten tongewelf; in het noordelijk bijgebouw balken met
geprofileerde sleutelstukken, en wanden, bekleed met tegels
(XVII A). De kerk bezit:
Eiken preekstoel (gedeeltelijk XVII), geverfd; op de voorzijde
I. De NED. HERV. KERK (1623)
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bevestigd een afneembare koperen cartouche, waarop geschilderd
het gemeentewapen en: 1692.
Doophek (XVII a), geverfd.
Twee koperen lezenaars (XVIII c).
Koperen doopbekkenhouder met doopbekken (XVIII c).
Koperen zandlooperhouder met opschrift (1756) en zandlooper, waarin gegraveerd koperen plaatje met wapen en: 1756.
Koperen doopboog (XVIII c).
Banken (XVII a).
In den oostwand: wit- en zwart-marmeren epitaaf (1618) van
Tobias de Coene, bewindhebber der 0.I. Compagnie, met fronton, waarin een wapen; Latijnsch opschrift van Grotius.
Zerken van 1641 en 1703 (met wapens).
Avondmaalszilver: twee zilveren collecte-schalen (XVIII d)
met gegraveerde wapens.
Bijbel (1702) met koperen beslag.
Klok in 1621 gegoten door Henricus Muers.
2. De DOOPSGEZINDE KERK (te Midden-Beemster) heeft in
den voorgevel een steen met opschrift (1784).
3. De R. K. KERK (te west-Beemster) bezit:
Zilveren oliebusje (XVIII).
Zilveren wierookscheepje (XIX A).
Mahoniehouten kruis met ivoren corpus (XVIII).
De R.K.PASTORIE bezit eenwortelhouten staande klok(XVIIIa),
met gegraveerde wijzerplaat (Jan van Meurs, Amsterdam).
g. Particuliere gebouwen.

Midden-Beemster, no. 25. Twee houten halsgevels (XVIII d)
met segmentvormige bekroning en zijpilasters.
Midden-Beemster, no. 34. Houten halsgevel (XVIII d) met
segmentvormige bekroning, zijpilasters en gesneden deurtje in
den top.
39

BEETS.

Fragment:
Middenweg 68. Gevel met wapens, maskers en: 1629.
Details van buiten-architectuur:
Volgerweg 80. Hek met gemetselde pijlers (XVII d) en brug
van het voormalige huis ZWAANSVLIET. Twee vrouwenbeelden,
van de pijlers afkomstig, zijn thans in het Rijksmuseum te
Amsterdam.
Middenweg. Hek (XVIII).
Volgerweg. Hek (XVIII) der voormalige buitenplaats VoLGERWIJCK, waarop leeuwen.
Volgerweg. Hek (XVIII) der voormalige buitenplaats VREDEVELD.

Jisperweg, B. K. 26-27. Hek (XVIII d) der boerderij
stijlen en gesmeed ijzeren boog met
bekroning. In den gevel der boerderij een gevelsteen met molen
en: 1774.
Volgerweg, B. K. 92. Hek (XIX a) met gemetselde pijlers,
waarop twee siervazen met gepolychromeerde vruchten.
HOOGERLUST; gemetselde

Gevelsteenen, voor zoover nog niet genoemd: In boerderij
(XVII a); boerderij NOOIT GEDACHT, A. K. 23,
(1721, twee); boerderij DE KLEINE BIJENKORF (XVIII d).
In de boerderij, hoek Volgerweg en Middenweg, twee schilderijen (:1: 1650, op paneel): Gezicht op de kerk in Den Beemster
uit het W.; portret van een knaap met een bok.
DE LIJNBAAN

BEETS.
Hardsteenen

GERECHTSPAAL

(1761) met wapen van Hoorn.

In de noordelijke uitwaterende slims van Kennemerland twee
cartouches (1712). In de zuidelijke uitwaterende sluis van
Kennemerland drie cartouches (XVI c en 1738).
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Beets.
De NED. HERV. KERK is een grootendeels gepleisterde baksteenen kruiskerk (XV) met afgeschoten en vertimmerd 3/8gesloten koor, welks vensters dichtgemetseld zijn. Met leien
bekleed torentje op het dak. Steunbeeren. Inwendig: houten tongewelf met sporen van de oorspronkelijke beschildering, doch
XVIII verknoeid. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII c).
Eiken doophek (1680).
Twee koperen lezenaars (:1: 1700); koperen doopbekkenhouder
(XVII).
Twee koperen doopbogen (XVII c).
Zerk (1773).
Twee gesneden psalmborden (XVII c).
Klok, in 165o gegoten door F. en P. Hemony te Zutfen.
Schardam.
De NED. HERV. KERK is een eenbeukig baksteenen gebouw
(XV, gewijzigd XVII) met 5/10-sluiting en een houten torentje
op het afgewolfde dak. Steunbeeren. In den westgevel een steen
(1662). De vensters zijn ingekort. Inwendig: houten tongewelf.
De kerk bezit:
Eiken preekstoel met klankbord, in welks fries: 1667.
Eiken doophek (XVII c).
Koperen predikantslezenaar (XVII d) en koperen doopbekkenhouder.
Twee koperen kronen (1700 en 1701).
Klok, in 1497 gegoten door Gerhardus de Wou.
Uurwerk (XVII).
BENNEBROEK.
De NED. HERV, KERK

is een baksteenen gebouw (1680; blijkens
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jaartal op den voorgevel), welks plattegrond den vorm vertoont
van een langwerpig achtkant met een portaal aan de oostzijde.
Houten torentje (XIX c, ter vervanging van het oorspronkelijke).
Windwijzer: pauw. Inwendig: aan de oost- en de westzijde een
half-ronde nis, tegen elk der twee lange zijden twee Toscaansche
zuilen met arcades, waarboven het betengelde tongewelf. Aan
de achterzijde een aangebouwde consistoriekamer en een grafkelder (1815). De kerk bezit (alles uit den tijd van den bouw):
Eiken preekstoel, dito banken met koperen deurknoppen.
Eiken doophek met drie gedreven koperen vullingen, de
middelste met het monogram van Adr. Pauw.
Twee koperen lezenaars.
Twee koperen kronen.
Orgel met een pauw als bekroning.
Twee zilveren bekers en een blad (1728), een zilveren blad
(XVIII), een zilveren offerbakje (XVIII b).
Klok, in 1680 gegoten door Mammes Fremy te Amsterdam.
BERGEN.
Bergen- Binnen.
De NED. HERV. KERK is het 5/10-gesloten koor eener baksteenen, door bergsteenblokken verlevendigde, kruiskerk (XV B
met zijbeuken vergroot, verwoest in 1574), waarvan het schip
een bouwval is. Op dit XVI d en XVII c herbouwde koor een
open torentje met houten spits, en een gesmeed makelaarskruis
met windvaan. Aan de noordzijde een uitbouw (oorspronkelijk
dwarsarm) met gedichte spitsboogvensters (XIV ?) in de zijwanden. Hieronder de grafkelder der heeren van Bergen.
De bouwval van het schip bevat in den noordmuur drie
geprofileerde spitsboogvensters en een bergsteenen portiek,
waarboven een nis en een rond venster; in den zuidwand twee
dergelijke vensters en een dergelijke portiek (alles XV B).
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In het koor: een vernieuwd houten gewelf (waarin: 1594),
en gebeeldhouwde kraagsteenen, waarop vroeger de gewelfribben neerkwamen. Voor den noordefijken uitbouw een dubbele
deur met snijwerk (XVII c). De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVIII c).
Heerengestoelte (XVII d) met overhuiving.
Twee koperen kronen (XVII).
Twee gegraveerde zilveren Avondmaalsbekers (XVII c), een
gedreven zilveren schotel (XVII B, doch met jaartal 1710), een
zilveren kommetje (XVII) en een zilveren stop met halsring
(XVII b).
De R. K. KERK bezit:
Altaarstuk (1735, door Jac. de Wit), voorstellend de Verrijzenis van Christus, en afkomstig uit de voormalige statie van den
H. Matthias te Alkmaar.
Verguld zilveren monstrans (1640, blijkens jaarletter).
Vier gesneden kandelaars (XVIII c).
Voor het HOF VAN BERGEN (XVIII) eenige oude brugbogen.
Het huis bevat portretten uit de geslachten Rendorp en Deutz,
afkomstig uit het Slot Assumburg.
In het huis van den heer J. van Reenen bevinden zich eveneens portretten van het geslacht Deutz, alsmede een geschilderd
kamerbehangsel (XVIIIB) door J. Augustini, alles afkomstig uit
het slot Assumburg.
OUDHEIDKAMER (vermoedelijk vroeger gemeentehuis). Kleine
trapgevel (1655 in de ankers, gerestaureerd in 1914) met versiering van vlechtwerk boven de vensters. Hier worden eenige
plaatselijke oudheden bewaard, o. a. een schilderij: copie (XIX a)
van een in 1799 geroofde of vernietigde schilderij, voorstellende
den omgang met het H. Bloed.
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BEVERWIJK.
d.

Wereldlijke openbare gebouwen.

Het RAADHUIS (1868) bevat:
Vijf portretten van Romeinsche keizers, op paneel (XVII a)
fragment van een zesde portret. Vier gesneden en geschilderde
Rederijkers-blazoenen (XVII a), afkomstig van een hier gehouden landjuweel: een van 1621 (van de Schiedamsche kamer
„Aensiet de Jonckheyt"), een van de Amsterdamsche kamer
„In Liefde Bloeyend", een van de Haarlemsche kamer „Liefde
bovenal", en een van de Haarlemsche kamer „In liefde ghetrouw". Schilderij (XVII b): de Gerechtigheid.
Drie waterverfteekeningen, voorstellend het in 1775 afgebroken, en het in dat jaar nieuw gebouwde raadhuis; en de Ned.
Hervormde kerk uit het Z. in 1793, alle drie gemerkt I. D. L. C.
Twee geschilderde vaandels (XVIII d).
Een zegelstempel (XVI d) en een (XVII).
Beschilderde armenbus (XVIII).
Beulszwaard.
e.

Kerkelijke gebouwen.

I. DE NED. HERV. KERK (H. Agatha), in 1377 als parochiekerk
vermeld, in 1501 ingelijfd bij de Commanderij van Haarlem, in
1572 verwoest en daarna herbouwd, is een aan de zuidzijde
gepleisterd baksteenen gebouw, bestaande uit drie nagenoeg
even hooge beuken (XVI d—XVII A), waarvan de middelste
een lang, thans rechtgesloten, koor (XV) heeft, en waarvan de
noordelijke (XVII A) langs dit koor is doorgetrokken; en
eenen op eenigen afstand van de kerk staanden en met
haar door een lagen tusschenbouw verbonden toren (± 140o,
op ouder onderbouw ?) in 1913 geheel hersteld en van balustrade
voorzien na het afbranden van de spits; traptoren (heropend
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1913) in de dikte van den 'muur. Aanbouwen: tegen den
zuidkant van het koor de sacristie (XV) en de grafkapel van
Harencarspel (XVIII b); tegen den oostgevel van het koor een
grafkelder (XVIII); tegen den oostgevel van den noordbeuk de
grafkapel (XVIII d) van Johan Corver; tegen den noordmuur
van dezen beuk de grafkapel (XVIII d) van Daniel Lodewijk
Hogguer. Steunbeeren. In den westmuur van den noordbeuk een
gedenksteen (1644); in den noordwand van den tusschenbouw
overblijfselen van een rondbogigen ingang. In den westmuur
van den toren een Dorische portiek van bak- en bergsteen met
ovaal venster (1631) in gehouwen omlijsting. Inwendig: gepleisterde houten gewelven. Achtkante pijlers met lijstkapiteelen,
waarop gedrukte spitsbogen (+ 1300 ?). Twee eiken deuren
(XVII A) in den zuidbeuk en in het koor; een gesneden dubbele
deur (XVII c) in den oostwand van het koor. Voor de grafkapelCorver een marmeren portiek met ijzeren hek (XVIII a). De
kerk bezit:
Eiken koorafscheiding (XVII a).
Eiken preekstoel en doopbanken (XVII a).
Eiken doophek met negen liggende leeuwtjes (XVII a).
Koperen voorzangerslezenaar (XVII b); koperen doopboog
(+ 1650); koperen lichtarm op het doophek.
Twee overhuifde eiken gestoelten met gesneden bekroningen
(+ 1650) op de deuren.
Talrijke banken (XVII), waarvan enkele met dergelijke
deurbekroningen.
Orgel (1756) door Christiaan Muller, met galerij.
Koperen blakers op alle banken.
Grafmonumenten: marmeren graftombe-van Harencarspel
(1803); marmeren epitaaf-Coevenhoven (1798).
Gebrandschilderd venster (1645), met wapen van Holland.
Een gebrandschilderd venster (1679, door Krijn Gerritsz. Cuylenborgh) is nu in de Groote kerk te Haarlem; een (1654) in de
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Stedelijke bibliotheek aldaar; fragmenten van andere (1645)
in het Frans Halsmuseum.
Laat-gothische priesterzerk (....24), zerken van 1595, 1611,
1618-1642, 1645 en 1650, 1653 en talrijke andere.
Groote koperen bolkroon (XVII a), kleine bolkroon (XVII a)
met bekroning (dubbele adelaar), twee bolkronen met schildjes
(op een: 1645), drie bolkronen( XVII).
Tien-gebodenbord (1602) in een geschilderde omlijsting.
Negen rouwkassen (1694—XIX a) met wapens van leden
van het geslacht-van Harencarspel; rouwkas (XVIII a) van
Johan Corver; rouwkas (1792) van Daniel Lodewijk Hogguer.
Twee gesneden rouwborden (1736 en 1770); een geschilderd
(1787).
Acht geschilderde wapenborden (XVII a), een (1634), een
(1636), een (1649) en een (i66o).
Geschreven tekstbord (1717).
Gesneden wapen-Akerendam.
Vier gegraveerde zilveren Avondmaalsbekers (1644); twee
(1780, tot offerbus vermaakt), zilveren broodschaal (1780),
twee kleine broodschotels (1777).
gesticht in 1769,
heeft een XIX a vernieuwde stuczoldering met geboetseerd
alliantiewapen, zwaan en duif uit de vorige, en bezit:
Preekstoel en doophek (uit den tijd van den bouw).
Zilveren Bijbelbeslag (geschonken 1778, toegeschreven aan
Valentijn Casper Bómke van Dortmund).
Zilveren Avondmaalskelk, wijnkan en schotel (alles 1842).
Tinnen schotel (XVIII d).
2.

De EVANGELISCH-LUTHERSCHE KERK,

3. De R. K. KERK, een gebouw (1840) in Waterstaatsstijl, terplaatse van het door Wolff en Deken bewoonde buiten Lommerlust, bezit:
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Gesneden eiken relief (XVI): Madonna op den maansikkel,
in een nis, geflankeerd door Renaissancezuilen.
Zilveren Godslamp (XVI B, geschonken in 1685).
4. De NED. ISRAëLIETISCHE BIJKERK (1863) bezit: drie koperen kronen (XVIII).
g. Particuliere gebouwen.

Huis SCHEYBEEK (XVIII b). Gevel met driehoekig houten
fronton. Gesmeed ijzeren ingangshek en drie zandsteenen voetstukken teen met zonnewijzer), uit den tijd van den bouw.
Huis AKERENDAM (XVIII).
Breestraat 69. Geveltop (XVII a) met in- en uitgezwenkte
kanten. Ontlastingsbogen met vlechtwerk van roode en gele
steen.
Koningstraat 71. Geveltop met in- en uitgezwenkte kanten.
Nieuwstraat 4. Twee gepleisterde trapgevels (XVII), waarvan een gewijzigd.
Koningstraat 126. Trapgevel (XVII).
Breestraat 64. Trapgevel ((VII) met ontlastingsbogen en
een sieranker.
Breestraat 55. Trapgevel (XVII).
Breestraat 136. Trapgevel (XVII).
Meerstraat 56. Gewijzigde trapgevel (XVII) met leeuwenkop
onder den toppilaster.
Breestraat Iol. Gevel (XVIII B).
Kerkstraat 20. Gevelsteen (1626).

BLARIKUM.
Van de oude NED. HERV. KERK (H. Vitus?) is slechts de baksteenen toren (XVI a) en het na een brand in 1696 herbouwde,
thans gepleisterde schip over. In den toren een kruisribgewelf,
en tal van kleine nissen. De kerk bezit:
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Eiken preekstoel (XVII c).
Eiken doophek met gesneden lessenaar (1661), twee koperen
doopbogen en dito blaker (XVII c).
Twee eenvoudige banken (XVII B).
Twee groote zilveren bekers (XVII a), dito schenkblad (+1800)
Klok, in 1757 door Pieter Seest'te Amsterdam gegoten.
Op het kerkhof een zerk (XVII d).
De moderne R. K. KERK (1871) bezit:
Verguld zilveren monstrans (1678, blijkens jaarletter).
Zes zilveren kandelaars (XVIII c).
Portret (:J: 1650), op doek, van pastoor Thymen de Saeyer;
portret (XVIII a), op doek, van een anderen pastoor; twee
schilderijen, op doek (± 1640), voorstellende de apostelen
Petrus en Paulus.
Het huis n°. 73 bevat een schouw met bekleeding van paarse
tegels (XVII).
Dergelijke tegelversiering in een boerderij bij de Ned. Herv.
kerk.
BLOEMENDAAL.
Bloemendaal.
Een laat-gothische GRENSSTEEN bij Duinendaal.
Een GRENSSTEEN (XVII a ?) bij het station Bloemendaal,
in de weide langs de spoorbaan.
Een dergelijke GRENSSTEEN bij Vogelenzang.
De NED. HERV. KERK (1635, vernieuwd 1895 en toen van een
leien dak voorzien) is een baksteenen gebouw, dat, met zijn
driezijdige sluitingen aan de oost- en aan de westzijde, een langwerpig achtkant vormt. Steunbeeren. Aanbouwen: een westportaal; een consistoriekamer (1759, blijkens een geschilderd
bord, verbouwd 1867 en thans als stoven- en baarhok in ge48
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bruik) tegen den oostkant; een moderne consistoriekamer (1916)
aan de zuidzijde. Achtkante dakruiter met gesmeed ijzeren kruis.
Twee looden makelaarsversieringen. Boven den ingang een bord
met geschilderd opschrift. Inwendig: een houten tongewelf (vernieuwd). In den zuidmuur drie steenen: een (1635), ter herdenking van de stichting; een (1635) metwapen; en een cartouche
met twee kinderfiguren en twee wapens (1632-1634----16351636). De kerk bezit:
Eiken preekstoel met gebeeldhouwde consoles (op het klankbord: 1635).
Twee eiken banken (XVII b).
Tochtportaal (XVII b).
Twee koperen lezenaars en twee koperen doopbogen (XVII b).
Vier zilveren Avondmaalsbekers (XVII b), drie zilveren
broodschotels (XVII), twee zilveren offerbussen (XVII).
Klok, in 1637 door Assuerus Koster te Amsterdam gegoten.
Vier gebrandschilderde vensterglazen in 1635--1636 vervaardigd door Pieter Holsteyn, zijn in 1867 verkocht (later
door copieën vervangen) en in 1870 in de groote zaal van bet
raadhuis te Haarlem geplaatst; twee andere zijn naar het
kasteel Heeswijk overgebracht.
Van het HUIS TER KLEEF (genoemd 1325, verwoest 1573,
daarna ten deele herbouwd, 1760 grootendeels opgeruimd) zijn
nog slechts over: een stuk muur (XIV of XV) en een achtkante
toren (XVI), waarin een schouw.
HUIS WILDHOEF (XVIII).

Kroonlijst, waarboven vier beeld-

jes. Theekoepel (XVIII d).
Huts SAXENBURG. Tuinhek (XVIII).

(XIX a). De middenpartij gevormd
door een portiek met twee zuilen.
HUIS SPARRENHEUVEL

Iv
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HUIS BLOEMENHEUVEL (XIX

a).

Huis DE RIJP. Theekoepel (XIX a).

Overveen.
De R. K. KERK (1856, door Th. Molkenboer) bezit:
Verguld zilveren Miskelk met gedreven voet en nodus (XVIIb).
Twee zilveren ampullen (XVIII d); zilveren ampullenblad
(± 1700).
Zilveren wierookvat (XVII c).
Zilveren steel (XVII c) van een wijwaterkwast.
Een uit deze kerk afkomstig schilderij bevindt zich in het
Bisschoppelijk museum te Haarlem.
Voor het Huls ELSWOUT (1881, ter plaatse van een XVII c,
hersteld XVIII) staat de voorpoort (XVII c, gewijzigd XVIII d)
van het vroegere huis. In den achtergevel een cartouche (XVII c)
met het wapen van den bouwheer Gabr. Marcelis.
In den voormaligen theekoepel (XVIII d) van het Huls
een hardsteenen plaat gemetseld ter herdenking
van de stichting door Crevenna. Twee ijzeren stoeppalen
(XVIII d).
SCHOONOORD is

Vogelenzang.
De moderne R. K. KERK bezit:
Verguld zilveren monstrans (1667, blijkens de merken, werk
van den Haarlemschen meester Corn. Pz. Ebbekin, gerestaureerd) .
Zilveren blad met ampullen (XVIII d).
Vier zilveren kandelaars (1672, door Corn. Pz. Ebbekin).

Het Huis VOGELENZANG (XVIII d) ter plaatse van het oude
jachthuis van Floris V, heeft stucplafonds, Lodewijk XV, in
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verschillende kamers; een spiegelomlijsting, Lodewijk XV, in
een bovenkamer; een ameublement en een lichtkroon, beide
stijl van het Keizerrijk, afkomstig uit de nalatenschap van
koning Lodewijk Napoleon. Op een bordes twee steenen leeuwtjes (XVII), afkomstig van het kasteel Rozendaal. In den tuin:
twee hardsteenen siervazen (XVIII b) van een hekbekroning,
en een marmeren beeldgroep (XVIII c).
HUIS BOEKENRODE.

BLOKKER.
Oosterblokker.
De NED. HERV. KERK (H. Pancratius) is een, aan de zuidzijde
zwaar gepleisterd baksteenen gebouw (tufsteenblokken aan de
beeren), XV a tot een kruiskerk uitgebouwd, met 5/10-gesloten
koor en eenen toren (XVI a). De dwarspandgevels versierd met
ronde en spitsboognissen, waarin baksteenen traceeringen.
Rood-zandsteenen plintlijst langs koor en dwarspand, witzandsteenen langs het schip. De toren (XVI a) heeft drie geledingen en een achtkante houten spits. In de beneden-geleding:
wit-zandsteenen portaal met rood-zandsteenen omlijsting; in de
midden-geleding: smalle spitsboognissen; in de boven-geleding:
spitsboognissen met baksteen-traceeringen en rood-zandsteenen
toten, in deze nissen rondbogige galmgaten; onder de daklijst
een rondboogfries. Inwendig: koor, kruising en dwarsarmen
afgeschoten; houten tongewelven (in het koor en de armen zijn
de schroten verdwenen); de ribben over het kruis rusten op vier
gesneden Evangelisten-beelden (XV, overgewit). De kerk bezit:
Eiken preekstoel (1661), met wapens in cartouches; op de trapleuning: een leeuw met wapen.
Koperen doopboog, waarop: 1645 en E. E. V.
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Twee gegraveerde zilveren Avondmaalsbekers (1695); twee
gladde zilveren bekers (geschonken 1744); twee tinnen wijnkannen (1777).
Klok, in 1601 gegoten door Henrick Wegewart te Kampen.
De R. K. KERK, gewijd 1846 (architect: Th. Molkenboer), bezit:
Orgel (± 1845).
en het volgende zilverwerk:
Monstrans (XVII?), afkomstig
de vroegere kerk te Schellinkhout.
Communiebeker. Twee kandela
Twee bloempotten (XVIIXVIII).
Voorts: een kazuifel.
Houten BOERDERIJ (Friesch), op vierkant grondplan, met
topgevel over het woongedeelte en teruggebouwden schuuringang.

Westerblokker.
pheel vernieuwd. De toren (XVI a)
is opgetrokken in baksteen en heeft een achtkante houten spits;
boven den ingang een rood-zandsteenen kalf. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (1657), met gesneden kolommen en boogvullingen. Doophek met versieringen (XVIII d).
Klok, in 1536 gegoten door Ghoebel Sael, te Amsterdam.
De NED. HERV. KERK is

De R. K. KERK (1853, door Th. Molkenboer) bezit:
Orgel (1775, later gewijzigd).
Het volgende zilverwerk:
Vergulden monstrans (afkomstig uit Westwoud), met gegraveerden voet (XVII b) en wellicht met fragmenten (XV), doch
zeer gerestaureerd.
Monstrans (XIX a).
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Miskelk (± 1640).
Twee ampullen (XVIII d).
Ampullenblad met gedreven rand (XVII d).
Godslamp (1778, blijkens de merken).
Wierookvat en -scheepje (XVII d).
Altaarschel (XVII d).
Missaalbeslag (XVIII d).
Zes kandelaars (XVII d).
Verder nog: een kazuifel met borduursel (+ 1700).
Portret, op paneel, van pastoor Dingenom (t 1646) van
Schellinkhout.
In de pastorie een fragment van een huisaltaar, met schildpad
opgelegd, en met een Kruisbeeld, waarop zilveren beslag (XVI1 d).
No. 157 heeft een houten gevel (1624). Inwendig: tegelversieringen.
No. 199. BOERDERI J, rustend op een zwaar eiken vierkant en
bestaande uit een baksteenen woonhuis en een houten schuurgedeelte. Steenen trapgevel met boogvullingen van vlechtwerk
en met toppilaster op kopje. Boven de deur: gesneden kalf
(1659) en Barmhartige Samaritaan. Fraai gemetselde schoorsteenmond.
Oude BOERDERIJ op vierkant grondplan, met baksteenen
woonhuis -en houten schuurgedeelte.
Aan den straatweg naar Hoorn, voor huis B
de) stoeppalen (XVII a).

292,

twee (geverf-

BOVENKARSPEL.
De NED. HERV. KERK (H. Martinus) is een oorspronkelijk
driebeukige kerk, in 1828 herbouwd en thans bestaande uit een
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5/10-gesloten beuk (in hoofdzaak XIX b) met een noordelijken uitbouw en met een toren boven den westgevel. In den
noordwand een gothisch venster en in den noordelijken wand
der sluiting overblijfselen van een dergelijk venster. De kerk
bezit:
Eiken preekstoel (XVII B).
Twee koperen lezenaars (XVIII b).
Koperen doopbekkenstandaard (XVIII b).
Koperen doopboog met wapens, beeldjes van Geloof en Hoop,
en eenige gilde-attributen, en gemerkt: Johan

Hendrick Koning,

Enkhuizen 1738.
Dubbelen koperen blaker (XVII).
Zerken van 1613, 1615, 1619, 1633 i

16 43, 1654.
Twee zilveren Avondmaalsbekers (1826).
Klok, in 1518 gegoten door Gherardus de Wou en Johannes
Schonenborgh.
De moderne R. K. KERK (H. Martinus) bezit het volgende
zilverwerk:
Vergulden monstrans (bovendeel 1 1500 met beeldje van
St. Maarten, overigens + 1660).
Gedreven vergulde ciborie (XVII c).
Vergulden Miskelk (XVII c).
Gegraveerd anipullenblad (XVII b).
Wierookvat en -scheepje (XVII c).
Altaarschel (XVIII d).
Vier kandelaars (blijkens de merken: 1667, door Johannes
Bogaert van Amsterdam); vier kleinere kandelaars (XVII c).
Verder bezit deze kerk:
Eiken tabernakel (XVIII A).
Vier koperen kandelaars (XVII).
Kazuifel met borduursel (XVI a, gerestaureerd); kazuifel
met borduurwerk (XVII d).
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BROEK-IN-WATERLAND.
Broek-in-Waterland.
De NED. HERV. KERK (H. Nicolaas) is een na de verwoesting
573)
van de vorige kerk opgetrokken gebouw; bestaande uit
(1
eenen hoofdbeuk met 5 ,110-gesloten koor (± 1585); eenen noordbeuk (XVII b) en eenen toren (1648, doch herbouwd in 1727 en
1780 en hersteld in 1868, blijkens gedenksteenen in zijn zuid- en
zijn westmuur) met open houten spits (XVII). Blijkens het in
den noordbeuk bewaard gebleven gebrandschilderde glas heeft
het koor tusschen 1628 en 1639 één travee aan den hoofdbeuk
afgestaan. Gemetselde vensterstijlen. Onder de gootlijst van den
hoofdbeuk jaartalankers: 1628 en 1639. Twee portalen met
zandsteenen versieringen; het zuidelijke draagt het jaartal 1727.
Inwendig: houten tongewelven en zuilen. Drie eiken deuren
(XVIII a). De kerk bezit:
Preekstoel (1685) van palissander- en ebbenhout.
Eiken doophek en doopbank (XVII d).
Eiken zuilbetimmeringen (XVII b) en banken (XVII b) met
gesneden leeuwtjes.
Twee koperen lezenaars (XVII d).
Koperen doopboog (XVII d) met wapen.
Omstreeks twee-honderd-en-tachtig grafzerken (meerendeels
XVIII); epitaaf (1815-183o).
Gebrandschilderd glas van 6 X I en 5 X 3 panden
(XVII b, doch omlijsting en bekroning van 1729, hersteld
1904), waarop afbeeldingen van de verbranding der kerk in
1573, den toestand in 1585, in 1628 en in 1639. i
Zes koperen kronen, waarvan een met schildjes (1642), drie
(1654) en twee (XVII b).
Bord (XIX b) met naamlijst der predikanten.
Twee gegraveerde zilveren Avondmaalsbekers; twee dito
wijnkannen; twee dito borden en een blad (alles 1759); twee
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dito offerbussen (1762) en een doopbekken (XVIII d).
Klok met het wapen van Zuiderwoude, in 1624 gegoten door
Henricus Muers.
DIACONIEHUIS (1775).

Enkele houten gevels (XVIII d).
Huis W I, 105 heeft een gesneden kalf met zinnebeeldige
voorstelling en: 1659.
Huis W I, 50 een gesneden kalf en: 1671.
Huis W I, 47 een cartouche (1740).
Huizen W I, 8o en 107 hebben gesneden deuren en bovenlichten (XVIII d).

Uitdam.
De NED. HERV. KERK (1843) bezit:
Twee koperen lezenaars (XVII ?)
Koperen doopboog met zwaan.
Drie koperen kronen (1651).

Zuiderwoude.
De NED. HERV. KERK (1877) bezit:
Gesneden eiken preekstoel (XVII c), ingelegd met ebbenhout.
Gesneden predikantslezenaar (XVII c).
Zerk (1703).

BROEK-OP-LANG ENDIJK.
De NED. HERV. KERK (H. Pontianus) is een baksteenen gebouw (XV d of XVI a), bestaande uit een schip en een 3/8-gesloten koor (afgeschoten voor kerkekamer). Boven den westgevel
een houten torentje. In dezen gevel boven den ingang een nis
met spitsboogtraceeringen. Inwendig: spitsbogig houten tongewelf. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (1709).
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Koperen doopboog (XVII c).
Tien-geboden bord (1642).
Drie koperen kronen (verminkt).
Twee gegraveerde zilveren Avondmaalsbekers (1655).
Klok, in 1504 gegoten door Gerhardus de Wou.
BUIKSLOOT.
De NED. HERV. KERK is een baksteenen gebouw, in 1609 ter
plaatse van een oudere kerk opgetrokken, verbouwd in 1710 en
in 1840 hersteld. Schip . (hoofdzakelijk XVIII a) met ondiepe
uitbouwsels aan de noord- en de zuidzijde en met 5/10-sluiting.
Westgevel gepleisterd. Steunbeeren met ingezwenkte buitenlijn.
Houten torentje boven den westgevel. In den oostelijken sluitingswand een steen met het gemeentewapen en een lint eronder;
in den noordelijken boven een ingang:1710. Inwendig: houten
tongewelven, in de uitbouwsels op consoles (XVIII a). In het
zuidelijk uitbouwsel een marmeren gedenksteen (1710). De
kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII a).
Eiken doophek met deurbekroning, waarin: 1788.
Koperen predikantslezenaar (E 1700), en koperen doopboog
(1654).
Eiken bank (1702).
Eenige zerken (XVIII).
Klok, in 168o door Mammes Fremy te Amsterdam gegoten.
No. B 7. Gevel met houten voorschot, waarin snijwerk
(XVIII c).

No. B 61 en no. 62. Gesneden deurbekroningen (XVIII c).
DIEMEN.

Diemerbrug.
De NED. HERV. KERK bezit:
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Eiken preekstoel (XVIII c).
Koperen predikantslezenaar (XVIII c) met twee monogrammen.
Twee psalmbordjes (XVIII d).
Klok, in 1753 gegoten door Ciprianus Crans Jansz. te Amsterdam.
In de consistoriekamer: drie eiken stoelen (XVIII d) en drie
naamlijsten van predikanten in omlijsting (XVIII d).
De R. K. KERK bezit:
Verguld zilveren monstrans (XVII c).
Verguld zilveren Miskelk (+ 1650).
Schilderij (XVII d): Verlossing van Petrus.

Oud-Diemen,
Het GEMEENLANDSHUIS is een baksteenen gebouw van 1726
(blijkens het tijdvers boven den ingang) met hoekpilasters en
versierde middentravee. In den oostgevel een steen met de
wapens van Amsterdam, Muiden enz., en hieronder een opschrift
(1609). Inwendig: voorportaal met stucversieringen (XVIII a):
Neptunus en wapens. Trap met gesneden leuning. Betimmeringen in de twee kamers te weerszijden van de gang.
In die ter rechterzijde een marmeren schoorsteen (+ 1750)
met spiegel en wapens; twee landkaarten (XVIII). In die ter
linkerzijde een houten schouw met wapens; twee wapenkaarten
(XVIII). In -het voorportaal staat de luiklok (in 1745 gegoten
door Franciscus Schaepman), die oorspronkelijk boven het dak
hing.
4p het kerkhof der voormalige Ned. Hervormde kerk eenige
zerken, o.a. van 1642, een (XVII), 1779, twee (XVIII).
Huis A 23 heeft een gevelsteen (1765).
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EDAM.
Edam.
c.

Bruggen, sluizen, enz.

DAMSLUIS. Overkluizing van 1795, blijkens de jaartallen op
de boogsluitsteenen. Hierop banken met twee gesmede ijzeren
leuningen, waarin het jaartal 1569. Aan den oostkant van den
sluismuur twee steenen: een met cartouche, en een met het
wapen der uitwaterende sluizen.
Over de Voorhaven een houten OPHAALBRUG (1785 ) met
hamei-gebint.
Op het Nieuwenhuyzenplein in het plaveisel een WINDROOS.

d.

Wereldlijke openbare gebouwen.

I. Het RAADHUIS is een gebouw (1737) van bak- en bergsteen
met hoekpilasters en vooruitspringende middenpartij, waarin
de ingang, met het bovengelegen venster in een rijke bergsteenen
omlijsting gevat; hierboven zijn het stedelijk wapen en het
jaartal 1737 aangebracht. Op het dak een houten torentje met
balustrade. Hierin twee klokken: eene, in 1601 door Henrick
Wegewart te Kampen, en eene in 1738 door Ioan Nicolaas
Derck te Hoorn gegoten.
Inwendig: In de vestibule stucversiering en gedenksteen betreffende den bouw (door Jac. Jongh); geheime trap in den kern
dergroote trap. Gesmede versiering aan het toplicht, door J. Uljé
te Amsterdam. In de raadzaal: eiken betimmering en schoorsteenstuk (de Gerechtigheid), op doek, door W. Rave: twee beschilderde wandbehangsels: Zalving van Saul en Salomo's eerste gerecht
(1738, door W. Rave); tusschen de vensters grauwtjes; gesneden
eiken balie, twaalf mahoniehouten stoelen en drie leunstoelen
(XVIIIc), met trijp bekleed. In de burgemeestQrskamer: eiken betimmering; schoorsteenstuk (± 1750): Joas en Athalia; acht stoe-
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len en drie leunstoelen (XVIII c); twee ruiterportretten op doek,
van Maurits en Frederik Hendrik (het laatste gemerkt: Herman
Doncker 1636). In de vestibule der verdieping: stucversieringen;
houten schildhoudende leeuw (XVII). In de schepenkamer:
betimmering en marmeren schoorsteen; schoorsteenstuk: de
Vrede, op doek, door W. Rave. Op den zolder een gijzelaarshokje.
2. De KAASWAAG is een eenvoudig baksteenen gebouw
(vernieuwd XIX d) met houten koepeltorentje: Gevelsteen met
wapen en: 1778.
3. Het WACHTHUIS is een geheel gewijzigd gebouw, dat een
gevelsteen en twee leeuwenmaskers (XVII) bevat.
4. Het KANTOOR DER UITWATERENDE SLUIZEN, Schepenmakersdijk, i--IOI, heeft een ingang met bovenlicht (XVIII b),
waaromheen dolfijnen en bekroond door het wapen der uitwaterende sluizen. In het hek vóór het gebouw twee poortjes
met gesneden bekroningen (XVIII b): het wapen der uitwaterende sluizen, geflankeerd door dolfijnen. In den tuin staan vier
zandsteenen tuinbeelden (XVIII d).
5. Van het voormalig PRINSENHOF, oorspronkelijk Minderbroedersklooster, in 1602 tot verblijf der Stadhouders ingericht,
en ten slotte tot Teekenschool verbouwd, zijn nog slechts dertien
.gebeeldhouwde sluitsteenen over, aangebracht in den gevel
van het Heerenlogement. Drie uit dit hof afkomstige beelden,
van Willem I, Maurits en Frederik Hendrik zijn eenige jaren
geleden overgebracht naar het landhuis Scheybeeck te Beverwijk.
6. Botermarkt. HOUTEN COLONNADE (XIX a).
e. Kerkelijke gebouwen.

I. D e NED. HERV. GROOTE Of ST. NICOLAASKERK is een gebouw van bak- en bergsteen (XV B, na brand in 1602 hersteld
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en, wat het westelijk gedeelte aangaat, geheel herbouwd, in 1699
wederom door brand geteisterd); oorspronkelijk een kruiskerk,
doch thans bestaande uit drie nagenoeg even hooge beuken,
waarvan de middelste 5/10- gesloten, de beide andere (iets uitspringend naast de bewaard gebleven transeptgevels) recht
gesloten; terwijl de noordelijke langs den toren is doorgetrokken;
en eenen toren (bovendeel gewijzigd in 1568, en wederom, na
brand, in 1701, blijkens ankers) versierd met spitsboognissen
en een balustrade, en gedekt door een spits (XVIII a). Aanbouwen: tegen de noordzijde der koorpartij een portaal (XVI C)
met verdieping; tegen de zuidzijde een gebouw (XVI b, gerestaureerd 1886), bestaande uit een portaal (XVI b) en aangrenzende sacristie, waarboven de „Librye" (later Latijnsche
school), te bereiken door een uitgebouwd torentje met gemetselde
wenteltrap, waarvoor een laat-gothisch eiken deurtje. Gedichte
ingangen in het noordwestelijk en in het zuidwestelijk gedeelte
der kerk. Steunbeeren, in het oostelijk gedeelte verlevendigd door
bergsteenblokken. In elk van de oostgevels der zijbeuken een groot
spitsboogvenster, waarnaast en waarboven nissen met vischblaastraceeringen en met een gewrongen zuiltje; in de transeptgevels vensters met rijke profileering. De zuidelijke aanbouw
heeft een borstwering en een geveltop met hogels, en, boven het
portaal, drie nissen met kraagsteenen en laat-gothische baldakijnen; de noordelijke uitbouw, waarvan de top is gewijzigd,
bevat een ingang met Tudorboog, waarboven een laat-gothische
nis. Inwendig: zuilen met achtkante lijstkapiteelen (grootendeels XVII). Houten tongewelven met sleutelstukken (XVII).
In de koorsluiting schalken, waarvan twee met laat-gothische
kapiteelen. In het zuidportaal netgewelf op versierde kraagsteenen, boven twee van welke (tusschen de aanzetten der ribben)
beeldhouwwerk is aangebracht. In het noordportaal eveneens
een netgewelf. In den toren de overblijfselen van een kruisgewelf op baksteenen ribben. De kerk bezit:
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Eiken koorafsluiting (XVIII b); aan de noord- en de zuidzijde eiken deuren met balusters (XVII b).
Eiken preekstoel (1649), met ebbenhout ingelegd, rustend op
den voet van een laat-gothische doopvont. Klankbord (XVIII c).
Gesneden eiken doophek en -banken (1657).
Koperen voorzangerslezenaar (1657), koperen lezenaar (XVII
c, in het koor bewaard), koperen doopboog en doopbekkenhouder (XVII c).
Drie laat-gothische eiken banken met briefpaneelen (XV c).
Verscheidene eiken banken (XVII A; op eene ervan: 1609).
Drie eiken gestoelten (1668) met omtimmering der zuilen.
Orgel (1663, door Barend Smit te Hoorn, in 1715, 1777 en
1863 verbeterd; de figuren van G. St. Schuppius te Amsterdam,
1785) met gesneden galerij en kast.
Twee eiken tochtportalen (een XVII c, een XVIII b vervaardigd naar het voorbeeld van het andere).
Twee eiken hekjes (XVIII b).
Talrijke grafzerken (XVII en XVIII), waarvan de wapens
meerendeels zijn afgehakt.
Gebrandschilderde vensterglazen, en wel de volgende, te
beginnen in den N.W.-hoek van het gebouw: in het eerste
venster 7 rijen van 4 panden (1624), beschilderd o.a. met de
wapens van Gorinchem en Heukelom; in het tweede 3 X 4
(1624), met de wapens van Schoonhoven en Blois; in het derde
6 x 4 (1625), met het wapen van Delft; in het vijfde 8 X 4,
alsmede boogvulling (1625), met het wapen van Edam; in het
zesde I X 3 (1624), met de wapens van Oost- en Westzaan; in
het zevende 15 X 4, alsmede een gedeelte der boogvulling (1606,
hersteld in 1723), met de wapens der steden van Holland en van
dit gewest zelf; in het achtste 8 x 5 (1607), alsmede de vullingen
tusschen het traceerwerk, met het wapen der Admiraliteit; in
het tiende 7 X 4 (zeer ti ergaan), met het wapen van Dordrecht
(dit glas is vervaardigd door Symon Dircs en Pouwel Leyns,
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en in 1715 hersteld door J. J. Stolp); in het elfde 6 X 2, 4 X 4
en I X 2 (1606), met het wapen van Delft; in het twaalfde 7 X 4
(í6o8), met het wapen van Leiden (dit glas is vervaardigd door
-Yzaack Nicolaij Swanenburg en Corn. Cornz. Cloeck); in het
dertiende 4 X 4 (1606), met het wapen van Rotterdam; in het
veertiende II X 8 (1607), met de wapens van Oud- en NieuwHaarlem (dit glas is vervaardigd door Claes Abrahamsz. Delft,
en hersteld in 1715 door J. J. Stolp); in het vijftiende 3 X I en
2 X 3 en nog eenige bovenin (1606) met het wapen van Monnikendam (dit glas is gemerkt: Nicolaas Delft); in het zestiende
7 X I, 4 X 3, I X I en I X 3 (1606, gemerkt: Nicolaes Delft),
met het wapen van Hoorn; in het zeventiende 5 X 3 (16o6),
met het wapen van Alkmaar; in het achttiende 5 X 3 (1607),
met gezicht op Enkhuizen (het wapen verdwenen); ir het negentiende 3 X I en 2 X I (1607), met het wapen van Medemblik;
in het twintigste 10 x 4 (1606) in de linkerhelft, met het wapen
van Amsterdam, en6 x 4 (í6o6) inderechterhelft, met hetwapen
van Gouda (vervaardigd resp. door Lenert Pietersz. en Dirck
Gerritsen); in het een-en-twintigste 3 X 4 (1607), met het wapen
van Purmerend; in het twee- en twintigste 2 X 2 (1607), met het
wapen van Ilpendam; in het vier-en-twintigste 2 X 2, met het
wapen van Oosthuizen; in het vijf- en twintigste I X 2 en 7 X 4,
met het wapen van Edam en de huismerken van aanzienlijke
Edammers; in het zes- en twintigste 7 X 4, alsmede de vullingen van het traceerwerk, met het wapen der Admiraliteit; in
het zeven-en-twintigste (1607, doch bijna geheel vernieuwd in
1886) de wapens van Westfriesland en de 7 steden van het Noorderkwartier; in het acht-en-twintigste 4 X 4 en 2 X I; in het
negen-en-twintigste 8 X 4 (1625), alsmede de vullingen van het
maaswerk, met voorstelling van een zoutkeet; in het een-en-dertigste 2 X 2 (1624), in het twee- en-dertigste I X 2, 2 X 4 en
I X 2 (1625); in het drie-en-dertigste 1 x i en 3 X 3 (1625, hersteld 1886); in het vier- en dertigste 2 X I (1625, hersteld 1886.)
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Groote koperen kroon (XVII), zeven kleinere kronen (XVII),
vier wandarmen en een kaarsenstandaard(XVII a).
Vier opschriftborden (1610), één (XVII A); drie gesneden
psalmborden (XVIII a); gedenkbord betreffende den brand
van 1602;
Vier wapenborden (1613, 1619, XVII a en 1672).
Avondmaalszilver (1833).
Klok, in 1701 gegoten door Gerhart Schimmel te Deventer.
In de consistoriekamer een eiken tafel (XVII b, blad vernieuwd). In de Librije: fragmenten van een eiken kist (XVI);
gesmeed ijzeren traliewerk (XVI); vier 'eiken stoelen (XVII);
eiken rugstukken en wangen met brief paneelera (XV c) als van
de drie banken in de kerk; een psalmbord en twee gezangborden
(XVII c) afkomstig uit de Kleine kerk; twee eiken kapstokken
(XVII); gedenksteen (1603) betreffende een herstelling aan den
toren.
In de kamer van diakenen: portret (1756) van den predikant
Joh. Munnekemolen, op doek, door A. Schouman; twee gezichten in de kerk (resp. 1842 en 1848), op doek, door H. Krumpelman.
In de kosterswoning: Gezicht op de Noorderpoort en de
Groote kerk (:1: 1780), op doek.
2. Van de KLEINE OF 0. L. VROUWENKERK (XV B, ter
plaatse eener reeds XIV A bestaande kapel, welke deel uitmaakte van een Begijnhof, en later met een noordelijken beuk
was uitgebreid), in 1883 grootendeels gesloopt, is nog slechts
over het zeer gewijzigde zuidwestelijke deel met den toren, den
z.g. „SPEELTOREN " : een baksteenen gebouw (XV d hersteld,
bekleed en geschoord in 1883) met banden en hoekblokken van
bergsteen, bestaande uit vijf geledingen, waarvan vier versierd
zijn met spitsboognissen (die der vierde geleding met traceeringen), - en de vijfde, met zandsteen bekleed, een door smalle
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steunbeeren geschraagd achtkant vormt, bekroond door een
peervormige, met lood bekleede, spits (XVII, vernieuwd 1770).
Op de peer zes wapens van Noord-Hollandsche steden. Moderne
houten balustrade. Houten traptoren (1568) met eiken wenteltrap. Boven in den toren een balk met geschilderd opschrift
(1561), betreffende het uurwerk.
Klok, in 1620 gegoten door Henricus Meurs.
Klokkenspel van zeventien klokken (ten deele aan de buitenzijde opgehangen), waarvan zestien, afkomstig uit den toren der
Groote kerk, en in 1569 naar hier overgebracht, in 1561 gegoten
door Peeter van den Gheijn van Mechelen.
Uurwerk (XVI) van Mr. Jan Engels.
Eenige scheibogen, uit deze kerk afkomstig, zijn overgebracht
naar den tuin van het Rijksmuseum te Amsterdam.
3. De EVANGELISCH-LUTHERSCHE KERK, in 1740 gebouwd ter
plaatse van het oude stadhuis, in 1772 door brand geteisterd,
daarna en in 1841 hersteld, heeft een gevel van bak- en bergsteen.
Zij bezit:
Eiken preekstoel, doophek en banken (alles XVIII b).
Koperen predikantslezenaar (XVIII b) op arm (XVII c);
koperen voorzangerslezenaar (XVIII).
Twee koperen doopbogen (XVIII b).
Orgel (1809, door Batz te Utrecht).
Gesneden bekroning met wijzerplaat (1772), geschonken door
de Luthersche gemeente te Zaandam.
Avondmaalstafel (XVII d).
Vier stoelen (XVIII c).
Gegraveerden zilveren Avondmaalsbeker (XVII a).
Twee zilveren broodschotels (XVIII b, blijkens het meesterteeken werk van Otto Knoop, van Emden).
Zilveren doopbekken (1762).
Zilveren oblatenschaal (voet XVII A, overigens XVII d).
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In de consistoriekamer een vurenhouten tafel (± 1700) en
drie stoelen (XVIII c); twee portretten (XVIII a); een portret,
gemerkt Kreetsmer 1795, alle drie in 1903 verdoekt.
4. De DOOPSGEZINDE KERK is een eenvoudig gebouw (1702)
met blank eiken betimmering. Zij bezit:
Eiken preekstoel en doophek (XVIII).
Twee koperen doopbogen (XVIII).
Zes stoelen (XVIII).
5. De R. K. KERK bezit:
Zilverwerk:
Vergulden monstrans (XVIII a, Haagsche keur).
Vergulden Miskelk (XVII b).
Vergulden Miskelk (XVII c).
Gegraveerde hostiebus (XVII a).
Twee ampullen (XVIII d).
Gegraveerd ampullenblad (XVII A).
Wierookvat (1668), wierookscheepje (XVIII a).
Crucifix met corpus en beslag (XVIII b).
Missale met gegraveerd beslag (XVII b).
Zes kandelaars (1673, blijkens de jaarletter); vier (1675).
Een uit deze kerk afkomstig gedreven zilveren wierookvat
(XVI a), dat veel overeenkomst vertoont met een gravure van
Schongauer, is thans in het bezit van Z. D. H. den bisschop van
Haarlem.
Verder bezit de kerk:
Tabernakel (XVIII A), ingelegd met schildpad en koper.
Schilderij: Kruisiging (+ 1650, Vlaamsche school).
De volgende paramenten: kazuifel met sterk gerestaureerd
borduursel (XVI b) op kruis en kolom; velum met geborduurd
medaillon (XVI c), twee schilden (XVI c) van koorkappen.
In de sacristie een geschilderd bord met bijbelsche spreuken
(1561); een schilderij (XVI d), op paneel: Kruisafneming.
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In de pastorie vier pastoorsportretten: een, op paneel, in den
trant van Th. de Keyser; twee (± 1660), op doek; een (XVIII),
op paneel.
f. Gebouwen van liefdadigheid en onderwijs.
I. Het WEESHUIS heeft een vernieuwden voorgevel, waarin
een door een fronton gedekten steen (XVI B), waarop een
relief: spelende kinderen. De zijgevels (XVI) hebben tandlijsten
en sporen van ontlastingsbogen. Inwendig: In de regentenkamer
een beschilderd behangsel en een schoorsteenstuk (1781).
2. Het PROVENIERSHUIS (155S), ter plaatse van het vrouwenklooster van de H. Maria Magdalena, bestaat uit twee rechthoekig
op elkaar staande vleugels (vernieuwd).
3. Het HUIS DER MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN HET ALGE(plaats der stichting van deze instelling in 1784), heeft
een gerestaureerden trapgevel (XVII a, benedendeel gewijzigd
XVIII) met twee cartouches (1622), een gevelsteen (struisvogel)
en ankers. Gevelsteen (1896) met het borstbeeld van Ds. Jan
Nieuwenhuyzen.
MEEN

g. Particuliere gebouwen.
A. Late gothiek.
I. Achterhaven, W 3--I15. Houten gevel (XVI A) met
uitstek op zes consoles. Gekoppeld deur- en lichtkozijn. Gesneden
deurkalf (XVI).
Damplein, W 3-92. Huis (XVI b, gerestaureerd 1895
en toen tot Stedelijk museum ingericht (zie h). Trapgevel van
baksteen met bergsteenen banden. Tegen de benedenpui pilasters (later ten deele weggehakt voor bovenlichten), waartusschen
2.
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rondbogen; tegen de verdieping twee hoekzuiltjes; hierboven,
te weerszijden van den top, hoekpijlertjes, waarop gewrongen
pinakels. Dergelijke toppijlertj es, waarop een schildhoudende
leeuw. Steenen kruiskozijnen, waárboven ontlastingsbogen.
Onder hoek- en toppijlertjes kraagsteenen met laat-gothisch
beeldhouwwerk. Pui-kozijnen vernieuwd. Op twee kraagsteenen
onder de pilasters de wapens van Karel V en van de uitwaterende sluizen. Achtergevel: houten pui (XVI); top vernieuwd.
Inwendig (indeeling XVI b): voorhuis met tegelfries en gesneden
deurboog. Achter het voorhuis een lager gelegen „kelderkamer"
met tegelbekleeding en vuurplaat. Hierachter een hooger gelegen vertrek, waarin een gesneden mansfiguur als balkdrager
(afkomstig uit het H. Geesthuis)., een bedstede met briefpaneelen, twee laat-gothische eiken deuren, en een schouw met
tegels (XVII). Boven het lager gelegen vertrek een opkamer.
Eiken balkenzolderingen op karbeelen en muurstijlen; versierde
sleutelstukken. Bovenverdieping met balkenzoldering en gesneden sleutelstukken als beneden. Eiken kap met kromhouten.
B. Renaissance.

3. Voorhaven, W 3-104. Gevel van bak- en bergsteen (XVIc,
verbouwd XVII b), geheel gesloopt en herbouwd in 1916. Gevelsteenen (1639). Twee medaillons met koppen.
4-5. Kerkstraat, W 3-71 en 72. Puntgevels (+ 1600) met
gemetselde rollaag. Consoles, voluten, pinakels. In laatstgenoemd
huis een eiken binnenpui (XVII A), met snijwerk en glas-in-lood.
Trapgevels met zandsteenen afdekkingen, meerendeels met
een toppilaster op een gebeeldhouwden kraagsteen:
6-7. Voorhaven, W 6--208 en 210. Gepleisterde trapgevels met ankers: 1609.
8. Spuistraat, W 4--27. Geverfde trapgevel met gemetseld fries.
Een siervaas op den top. Twee cartouches met: 1618. Ankers.
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9. Voorhaven, W 4-238. Trapgevel (1621) met zandsteenen
blokken en ontlastingsboog. Versierde sluitsteen. Twee leeuwenmaskers en cartouches met: 1621. Beneden nieuw.
Jo. Voorhaven, W 5-133. Trapgeveltje (+ 1600) met zandsteenen banden.
II. Voorhaven, W 5--135. Trapgevel (XVII a) met zandsteenen lijsten en hoekblokken. Top gewijzigd. Ankers. Twee
leeuwenmaskers in het fries. Benedendeel met puibalk, en
rijk gesneden deur met omlijsting (XVIII b).
12. Breestraat, W 3-118. Trapgevel (XVII a).
13. Torenstraat, W 2-39. Tot puntgevel gewijzigde trapgevel (XVII a). Rollaag. Zandsteenen hoek- en negblokken, en
lijsten. Ontlastingsbogen met engelenkopjes en sluitsteenen.
Pui (XVIII). Gevelsteen.
14. Torenstraat, W 2-40. Trapgevel (XVII a, geverfd).
Zandsteenen lijsten en blokken; ontlastingsbogen. Top gewijzigd.
Ankers. Gevelsteen met een wapen door een leeuw gehouden.
Onderbouw vernieuwd (XVIII).
15. Torenstraat W 2-156. Trapgevel (XVII a) met ontlastingsbogen en vullingen van boogtrommels in roode en gele
steen. Beneden nieuw.
16. Hoogstraat, W 4-194. Trapgevel (XVII b) met zandsteenen lijsten. Ontlastingsbogen met sluitsteenen (engelenkopjes). De console van den toppilaster is tevens sluitsteen van een
ontlastingsboog. Benedenpui, waarin gekoppelde deur- en
lichtkozijnen en een houten puibalk.
17. Bult, W 4-93. Trapgevel (XVII b, geverfd). Ontlastingsboog met kopje. Ankers. Beneden nieuw.
18. Nieuwenhuyzenplein, W 3--6. Trapgevel (XVII A) met
ankers.
19. Spuistraat, W 4-21. Trapgevel (XVII A) met gewijzigden top. Beneden vernieuwd.
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20. Voorhaven, W 5--169. Trapgevel (XVII A). Top gewijzigd. Gekoppelde ontlastingsboog. Houten puibalk.
21. Voorhaven, W 6-176. Trapgevel (XVII A) met zandsteenen lijst. Op den toppilaster een siervaas. Vleugelstukken.
Ontlastingsbogen met vullingen in roode en gele steen.
22. Voorhaven, W. 3-106. Trapgevel (XVII A). Ontlastingsbogen met zandsteenen .blokken. Zandsteenen hoekblokken. Gekoppelde drielichtskozijnen onder één boog. Een
kopje onder den toppilaster is tevens sluitsteen boven een zoldervenster. Siervaas op den toppilaster. Ankers.
23. Voorhaven W 5-184. Trapgevel (XVII A). Ontlastingsboog met vulling van gele steen. Benedendeel ' gewijzigd.
24. Eilandsgracht, W 3-139. Gewijzigde trapgevel (XVII c).
25. Eilandsgracht, W 3-141. Twee trapgevels (XVII c,
gewijzigd) met paanderbogen.
In- en uitgezwenkte topgevels met toppilasters:
26. Doelland, W 4-101. Topgevel (XVII c) met vlechtingen en strekken in gele en roode steen.
27. Voorstraat, W 2---2. Topgevel (XVII c) in roode en gele
steen. Hoek- en toppilasters op gemetselde kraagsteenen. Gemetselde lijsten. Fries met mozaiek in gele en roode steen. Benedendeel vernieuwd.
28. Kerkstraat, W 3--75. Topgevel (XVII d) met hoek- en
toppilasters.
29. Kerkstraat, W 3-76. Dito gevel met gemetselde hoekvoluten en twee boogtrommels met schelpvormig gemetselde
vullingen.
Verder nog de volgende gevels:
30. Voorhaven, W 4-247. Gevel (1659) in den trant van
Vingboons, met bloemen- en vruchtenslingers en pilasters. Hijschbalk, waarboven omlijsting van een ovaal venster. Onderbouw
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(XVIII B) met puibalk. Gesneden bovenlicht (XVIII d) met
wapen-Swaan. Inwendig: Op de bovenachterkamer een ingang
met gekoppeld deur- en lichtkozijn van eiken- en ebbenhout
(XVII c, ingebracht van elders). Twee eiken deuromlijstingen
en deuren. In de gang een gesneden portiek met gebroken fronton, in het midden een cartouche met wapen (alles XVII .c).
31. Baanstraat, W 4-180. Gevel (XVII, pui vernieuwd)
met bergsteenen versieringen. Afwisselende lagen van roode en
gele steen.
32. Hoogstraat, W 4--194. Gevel (XVII).
33. Breestraat, W3-12o. Gevel (XVII) met friezen en
vlechtingen in roode en gele baksteen.
34. Voorhaven W 3, 136. Gevel (gedeeltelijk XVII). Deur
met kozijn (XVIII).
35. Voorhaven, V4' 3, 236. Topgevel (XVII) met gewijzigden
top.' Kozijnen. Gemetselde consoles. Fries van roode en gele
steen. Ankers.
36-46. Eenvoudiger gevels (XVII): Voorstraat W 2, 170;
Voorstraat W 2, 180 (figuren van groen en geel verglaasde steen),
Voorstraat W 2, 90 (gemetselde friezen); Doelland W 4, tot;
Gevangenpoortsteeg W 4, 8o en 81; Bult W 4, 71, 92, 94. Spuistraat W 4, 19 en 21.
C. Lodewijk3tijlen.

Halsgevels, meerendeels met voluutvormige aanzetstukken
(krullen):
47. Spuistraat, W 4-26. Halsgevel (XVIII a).
48. Voorhaven, W 3-107. Halsgevel (XVIII a) met zandsteenen versiering van zijkanten en bekroning.
49. Voorhaven, W 4-242. Halsgevel met bekroning (1740).
50. Voorhaven, W 4-243. Halsgevel (1778).
51. Voorhaven, W 4-2 44. Gepleisterde halsgevel (XVIII d)
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van een pakhuis. Pakhuisluik met gekoppelde zijlichten. Gevelsteen met het stad3wapen.
52. Spui, W 2--50. Twee halsgevels (XVIII).
Gevels met rechte kroonlijst:
53. Voorstraat, W 2-172. Geverfde gevel (XVIII d) met
hoekpilaster3 en kroonlijst met consoles. Omlijsting der
middenpartij. Gesneden deur en bovenlicht met attributen
van Mercurius en Neptunus. Boven den ingang een alliantiewapen. Inwendig: In eene kamer met twee vensters ten Westen
van de voordeur eene kamerbeschildering (XVIII d) in vijf
\ akken, met landschappen, gevogelte en standbeelden.
54. Spui, W 2--47. Gevel (XVIII d) met houten kroonlijst,
driehoekig fronton en balustrade. In het fronton een gesneden
versiering. Omlijsting van deur en venster erboven. Gesneden
bovenlicht.
55. Voorhaven, • W 5-136. Baksteenen gevel (XVIII d).
Onder de kroonlijst vier consoles. Deur (XVIII a) met zijlichten, waarin gesmede ijzeren vullingen.
56. Voorstraat, W 2-169. Gevel (XVIII B) met rijk versierde middenpartij, waarin twee wapens.
57. Voorhaven, W 3-137. Gevel (XVIII). Naast de deursmeedwerk.
Verder nog de volgende gevels:
58. Voorhaven, W 5-152. Trapgevel (XVIII) met baksteenen lijsten en toppilaster. Resten van bogen.
59. Voorhaven, W 6-223. Topgevel (XVIII) met gezwenkte
zijkanten en vlechtingen.
Pakhuisgevels:
60. Marken, W 4-168. Trapgeveltje (XVII A) met toppilaster op console en ontlastingsboog.
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61. Voorhaven, W 6-208. Gepleisterde trapgevel (XVII c)
van een kaaspakhuis. Deur met gekoppelde zij- en bovenlichten.
Pakhuisluik met gekoppelde zijlichten.
62-63. Nieuwe haven, W 4-222 en 223. Pakhuisgevels
(XVII); de laatste met trappen, overdekte hijschbalk, zandsteenen afdekkingen en gebogen fronton. Ankers: 161i.
64. Marken W 4-145. Dergelijke gevel.
65. Marken W 4-156. „De Roodjes". Pakhuisgevel (XVII c)
met in- en uitgezwenkte kanten en vlechtingen. Toppilaster op
kopje. Gemetselde lijsten. Sierankers. Gekoppeld deur- en lichtkozijn.
66. Marken W 4-150. Pakhuis (XVII) met top boven de
middenpartij. Overdekte hijschbalk.
67-70. Marken W 4-157, 158, 162 en 163. Grootendeels
gewijzigde en geschonden pakhuisgevels (XVII).
71. Voorhaven. W 4-244. Gepleisterde halsgevel (XVIII c)
van een kaaspakhuis. Pakhuisluik met gekoppelde zijlichten.
Steen met "het wapen van Edam.
Fragmenten en details.
I. Voorhaven, W 6-200. Fragment van een pakhuisgevel
(XVII A) met toppilaster, zandsteenen lijst en puibalk. Gekoppeld pakhuisluik met zijlichten. Fries met metselmozaiek in
roode en gele steen.
2. Hoogstraat, W 4-195. Gevelsteen (XVII b) met gemeentewapen. In den zijgevel twee leeuwenmaskers.
3. Matthijs Tinxgracht, W 3—T I. Teekenschool (voormalig
Prinsenhof en vergaderplaats der N. H. Synode). In den zijgevel
een cartouche met het wapen van Edam; drie gevelsteenen
met opschrift.
4. Voorhaven, W 5-138. Bovendeel van een gevel (XVII a).
Top, waarin ontlastingsbogen met kopjes, zandsteenen lijsten en
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sierankers. In het fries twee leeuwenmaskers, twee steengin:
1628, en een steen (oliemolen).
5. Nieuwenhuyzenplein, W 3-4. Gevelfragment (XVII a) .
6. Bult, W 14-17. Gevelfragment (XVII) met trappen en
twee ontlastingsbogen met versierde sluitsteenen. Beneden
nieuw.
7. Voorhaven, W 6-237. Fragment. Engelenkopjes boven
vensters. Twee leeuwenmaskers. Cartouche (1621).
8. Nieuwe haven, W 4-212. Geveltop (XVII c) met vlechtingen en fries in gele en roode steen. Toppilaster op kopje.
Sierankers.
9. Voorhaven, W 6-20o. Fragment van een pakhuisgevel
(XVII d) met toppilaster, zandsteenen lijst en puibalk. Gekoppeld pakhuisluik met twee zijlichten. Fries met metselmozaiek
in roode en gele steen.
10. Voorhaven, W 6-203. Gepleisterd fragment van een
pakhuisgevel (XVII d).
I I. Voorhaven, W 6-207. Deurkozijn (XVII).
12. Spuistraat, W 4-31. Schilderhoudende topleeuw (XVII).
Iets lager een kopje.
13. Hoogstraat, W 4-199. Fragment. Twee maskers.
14. Vestingwal, W 4-144. In een nieuw geveltje een zandsteenen Florabeeld (XVII d) op console.
15. Nieuwe Haven, W 2-212. Fragment met fries van roode
en gele steen. Toppilaster.
16 en 17. Doelland, W 4-98 en 99. Geboppelde topgevel.
No. 99 heeft nog een pakhuisluik.
18. Torenstraat, W 2-142. Deurkalf (1679).
19. Torenstraat, W 2-152. Boogvullingen in roode en gele
steen.
20. Doelland, W 4-99. Fragment van een kozijn (XVII).
21. Kerkstraat, hoek Damplein. Zijgevel, waarin vijf ontlastingsbogen (XVII d) en dichtgemetselde ovale lichtopening.
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Sporen van gedichte vensters. Aan de achterzijde van het huis
een puntgevel (XVII d) met toppilaster op gemetselde console,
gemetselde lijsten en vensters met gekoppelde zijlichten.
22. Voorhaven, W 5-158. Deuromlijsting (XVIII a) met
consoles en snijwerk. Een schoorsteenbetimmering (XVII a)
met schildering (op doek), in den trant van Jac. de Wit en M.
Verheyden, uit dit huis afkomstig, is thans in het museum.
23. Voorhaven, W 4--245. Gesneden deur met omlijsting,
consoles en kalf (XVIII d).
•
24. Voorhaven, W 3-105. Geveltop met baksteenen voluten.
Fries met vlechtingen. Een schoorsteenbetimmering (XVIII a)
met schildering (:1: 173o), uit dit huis afkomstig, is thans in
het museum.
25. Voorhaven, W 4-233. Boven den ingang een gesneden
houten versiering (XVIII c).
26. Voorhaven, W 6--21o. In den tuin een zandsteenen siervaas (XVIII c) op voetstuk.
27. Nieuw vaartje, W 3-171. Houten puibalk. Fries met
opschrift en afbeeldingen in relief (XVIII B).
28. Bagijnenland, W 1-174. Deur (XVIII d) met gekoppelde boven- en zijlichten.
Gevelsteenen, voor zoover nog niet vermeld:
Nieuwe Haven, W 6-22. (Charitas, XVI, polychroom); Nieuwe haven, W 6-13 (1623); Voorhaven, W 5--139, (twee, 162; en
twee leeuwenmasker,3); Torenstraat, W 4---42, (vier, XVII, en
twee sluitsteenen met engelenkopjes); Nieuwe haven, W 6-12,
(XVII c); Voorhaven W 6-174 (XIX a).
Ankers, voor zoover nog niet vermeld:
Voorhaven, W 6-205, (1609).
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Binnenarchitectuur.
Prinsenstraat, W 2-60. Schoorsteen met blauwe en paarse
tegels (XVIII A), waarop, in het midden, de afbeelding van den
oorspronkelijken gevel (XVII a) van het huis.
Voorhaven, W 5-13 C. Interieur (XVIII a) . In de achterkamer een marmeren schoorsteen met geschilderde betimmering
en gesneden spiegelomlijsting.
Nieuwe haven, W 4-27. Op de bovenvoorkamer, aan de westzijde van de gang, een geschilderd behang (+ 1750) met bijbelsche
tafereelen, waarschijnlijk van W. Rave.
h. Museum, particuliere verzamelingen, varia.

Stedelijk museum (zie : g 2). Hierin bevinden zich de volgende
uit het Raadhuis afkomstige schilderstukken; portret (1635),
van Pieter Dirckz Langebaart; portret (1612) van den dikken
kastelein Jan Claes Claesz.; portret (1633) van Trijntje Kever;
voorstelling (± 1675) van een zeegevecht; gezicht op de vloot
van schepen, die Jacob Thijsen Oosterling op zijn werf liet bouwen
(1682, door J. Molenaar), alle op doek. Verder bevindt zich hier
o. m. een mahoniehouten kaaspers (XVIII B) met koperbeslag.

Volendam.
De NED. HERV. KERK, een eenvoudig houten gebouw op vierkant grondplan, van 1658 (blijkens het jaartal op een der stijlen),
door Adriaen Jansz. Nieng, van Hoorn, heeft een pyramidevormig dak met torentje, en, inwendig, een gebeeldhouwde,
gepolychromeerde gewelfrozet. De wapens in het gewelf zijn
overschilderd. De kerk bezit:
Eiken voet (XVI, geverfd) van den preekstoel, op zandsteenen
voetstuk (XVIII d).
Doophek (:1: 160o, geverfd) met gedraaide spijlen en twee
gesneden paneelen in den trant van Vredeman de Vries.
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IJzeren doopboog (XVI d, geverfd) met bekroning in lelievorm.
Klok, in 1659 gegoten door Gerard Koster te Amsterdam.
W. 8-153. Aan den achtergevel een groen geverfd houten
gevelschot (XVIII c).

EGMOND-AAN -ZEE.
Vuurtoren, op welks voetstuk een
gebronsde ijzeren leeuw (1841) is geplaatst.
JAN VAN SPEI JKTOREN.

In het GEMEENTEHUIS worden bewaard: een plattegrond
(gravure van 1718) van Egmond-aan-Zee met gezicht op de
voormalige kerk, en een gekleurde teekening (1819) met gezicht
op het dorp.
De NED. HERV. KERK is een onbelangrijk baksteenen gebouw
(1746, gemoderniseerd 1897). Zij bezit:
Eiken preekstoel (XVIII b).
Eiken doophek (XVIII b).
Koperen kroon (twee armen ervan gestolen), gemerkt I. P.
Standert 1642.
Zerk (1827).
Klok (1456).
De OUD-KATHOLIEKE KERK (1885) bezit:
Drie koperen kronen (XVIII).
Verguld zilveren monstrans (XVII c).
Kleine verguld zilveren ciborie (XVII b).
Vergulden miskelk (+ 1650).
Twee gedreven zilveren ampullen met blad (XVII c, blijkens
de merken, door den Haarlemschen meester Arent Hoogland).
Gedreven zilveren wierookvat (1770) erf -scheepje (1769).
Gedreven zilveren Missaalbeslag (1686).
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Het voormalige GASTHUIS aan de Voorstraat heeft een gevelsteen (XVII) met opschrift en een eiken balkenzoldering.

EGMOND-BINNEN.
Egmond-Binnen.
Van de voormalige ABDIJ, gesticht omstreeks 950, herhaaldelijk verbouwd en uitgebreid (voornamelijk XII), in 1573 verwoest, is thans niets meer over dan eenig muurwerk van groote
baksteen ten Z. der Ned. Herv. Kerk.
Een uit de ABDIJKERK (XII) afkomstig tympan (XII b) van
roode zandsteen met een relief, voorstellend den H. Petrus
tusschen de figuren van Graaf Dirk VI en zijn moeder Petronilla,
bevindt zich in het Rijksmuseum te Amsterdam.
De staf der abten van Egmond bevindt zich in bewaring bij
den bisschop van Haarlem.
De NED. HERV. KERK (1836, hersteld 1914) ter vervanging der
aan de H. Maagd en den H. Petrus gewijde huurkerk (voltooid
1164, grootendeels ingestort 1589, waarna alleen het koor
werd gebruikt) bezit:
Eiken preekstoel en doophek (XVII d).
Twee koperen lezenaars (XVII d) met het wapen van Egmond.
Koperen kroon (XVII B).
Zerken van 1602,1621-1624, (Is. Lemaire en vrouw) 1630, 1691.
Voor den ingang een uitgesleten gothische zerk, en een
fragment (XII) van het rood-zandsteenen deksel eener doodkist, versierd met geometrisch ornament.
Klok (1661).
In een huis tegenover de kerk een gevelsteen (1597).,
Oude BOERENWONING (stolphoeve).
Voor het huis SCHUILENBURG staat een hek met schildhoudende leeuwen (XVII).
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Egmond-op-den-Hoef.
De NED. HERV. KERK (1633, hersteld 1914 onder leiding der
architecten Weissman en Leguit), ter plaatse van de hofkapel
der heeren van Egmond (XIII A, afgebrand en herbouwd 1430,
XV b collegiale kerk, 1574 verwoest), is een baksteenen gebouw
op de grondslagen eener kruiskerk, bestaande uit een schip met
twee lagere uitbouwsels aan den noord- en den zuidkant (beide
afgescheiden door een muur). Op het dak een met leien bekleede
toren met een open koepel (XVII). In de hoekbeeren van den
noordelijken arm nissen met rood zandsteenen traceeringen.
In den zuidgevel van den zuidelijken arm sporen van een
dichtgemetseld venster. Boven den westingang een zandsteenen
plaat met een relief: afgehakt wapenschild, door leeuwen gehouden, met een opschrift betreffende den eersten steen (1431).
Inwendig: in de koorsluiting muurzuiltjes. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII b).
Eiken heerenbank (XVIII a); eiken gestoelte met overhuiving
(XVIII a), waarin het . wapen van Viaderacken.
Rood zandsteenen deksel met geometrisch ornament (XII,
later een priesterkelk erin gehouwen).
Gothische zerk (1451) van Jan van Egmond; zerken van 1566,
1629, XVII c.
Marmeren grafmonument (1717) van Nicolaas Witsen, boven
zijn grafzerk.
Gebrandschilderde vensterglazen (gerestaureerd in 1913) en
wel de volgende, te beginnen van het N. W.: in het eerste venster
een glas (1634) met het wapen van Thomas van Egmont; in het
tweede een (163o) met het wapen van Medemblik; in het derde
en het vierde fragmenten (waarschijnlijk van door Edam en
Hoorn geschonken glazen); in het vijfde een (1633, door Pieter
Holsteyn) met de wapens van Oud- en Nieuw-Haarlem; in het
zesde een (door Janus Engelsman), met het wapen van Frederik
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Hendrik; in het zevende een (1634, door denzelf de) met het
wapen van Holland; in het achtste een (door denzelf de) met de
wapens van Westfriesland en het Noorderkwartier en de daartoe
behoorende steden; in het negende een met het wapen van Alkmaar; in het tiende een (16 . .) met het wapen van Enkhuizen;
in het elfde een (1634) met het wapen van Monnikendam; in het
twaalfde een (1634) met het wapen van Purmerend; in het dertiende een (1634), dat oorspronkelijk het wapen van Johan van
Foreest bevatte. In de consistoriekamer bevinden zich veertien
fragmenten van deze ruiten.
Gedenkbord (1665, gesneden door N. G. Bruyning) met
tijdvers (16J3).
In het koor een scheepje.
Klok, in 1750 gegoten door Jan Verbruggen.
In de consistorie een eiken rekentafel (XVII).
Van het KASTEEL EGMOND (± 1300, na branden herbouwd
1321 en 1574, ten deele hersteld 1744) is nog slechts een muurbrok (ten 0. van de Ned. Hervormde kerk) over.
Dienstgebouwen van dit slot zijn vermoedelijk nog bewaard in
een huis ten W. van het gemeentehuis: gevel met vijf korfbogen
(XVI d) met versierde sluitsteenen boven de vensters; en in een
poortje (XVII A) met gebeeldhouwden sluitsteen ten 0. van het
gemeentehuis.
Nos. 369-370 hebben geveltoppen van roode en gele steen
met twee gemetselde krullen, een toppilaster en een sieranker.
Aan de Schoolstraat, op den hoek, een gewitte gevel (+ 1600)
met drie ontlastingsbogen, twee sierankers en een gevelsteen.
No. 398 heeft een gevelsteen (1639), van elders hier overgebracht.

Rinnegum.
De R. K. KERK (1859, architect Th. Molkenboer) bezit:
Zilveren Missaalbeslag (XVIII c, geschonken 1796).
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ENKHUIZEN.
Enkhuizen.
b. Verdedigingswerken.

Van de poorten zijn nog over:
I. De ZUIDERPOORT Of OOST-INDISCHE TOREN of DROMEDARIS een met bergsteen versierd baksteenen gebouw, bestaande uit een 1528-1540, met gebruikmaking van ouder
grondslagen, aangelegd rondeel (Wiltenburg) en een aansluitend half rondeel aan den oostkant, beide 1649-1658 verhoogd,
waarna het westelijk deel voorzien werd van een spits dak met
een open koepeltoren (vernieuwd 1914), waarop een windvaan:
schip. Het gebouw is 1914-1915 gerestaureerd onder leiding
van den toenmaligen Rijksarchitect Ad. Mulder; de poortdoorgang in het oostelijk gedeelte, vroeger dichtgemetseld ten
behoeve van 's Rijks Telegrafischen Dienst, is toen heropend.
Voor dezen doorgang aan de stadszijde een zandsteenen portiek
(1649), bekroond door de stedemaagd met het wapen van
Enkhuizen; aan de zeezijde eveneens een portiek, welker opbouw
ten deele XVI is (op een later aangebrachte cartouche: 1540),
doch verschillende fragmenten met . ornament (E 1650) bevat;
hierachter een sleuf voor het valhek. Bergsteenen vensterkozijnen met driehoekige f ron tons. Schietgaten in den onderbouw.
In den ronden toren een poortje met het gemeentewapen. In den
• koepel een klokkenspel van 24 klokken, waarvan 20 gegoten door
P. Hemony in 1674, 1676 en 1677, drie door Gerhardus de Wou
in 1524, en een in 1914. Luiklok, in 1755 gegoten door Jan
Verbruggen.
Inwendig: in den ronden toren een straalgewelf met baksteenen
ribben op versierde kraagsteenen; hierboven de vroegere gevangenis, in welker eiken schotwerk talrijke opschriften (XVI c:
namen en versregels) gesneden zijn, Wenteltrap, ten deele van
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bergsteen, ten deele van eikenhout. Eiken balkenzolderingen.
Twee fragmenten van gevelsteenen (XVII a).
Tegen den buitenmuur twee scheepsankers en een marmeren
steen met Latijnsch vers (1537).
2. De WESTER- of KOEPOORT is een rechthoekig gebouw
( 16 49), waarvan de met baksteenen kruisribwelven overkluisde
doorgang een flauwe bocht vertoont. Aan de stadszijde een bergsteenen gevel met Dorische hoekpilasters en twee halve-zuilen,
die een houten kroonlijst met een driehoekig fronton (1730)
dragen (frontispiece verdwenen); aan de landzijde een dergelijke
gevel, doch met een nis aan elke zijde van den doorgang. Koepeltorentje (XVIII b), waarin een klok, in 1708 te Amsterdam
gegoten.
3. OUDE-GOUWSBOOM. Gepleisterd huisje (XVII) met tentdak en windijzer, boven den doorvaartsboog.
4. BOERENBOOM. Dergelijk gebouwtje. Twee windwijzers.
5. STAVERSCH POORTJE aan den `Vierdijk, overblijfsel van
een der gebouwen van de 0. I. Cie (zie d 5). Doorbroken fronton,
waarin een cartouche (XVII c) met het gemeentewapen.
c.

Pomp.

Op de Kaasmarkt een hardsteenen Toms (XVIII d) met
bronzen spuiers.
d.

Wereldlijke openbare gebouwen.

1. Het RAADHUIS, in 1688, ter plaatse van het vorige (1460),
opgetrokken onder leiding van Steven Vennekool van Amsterdam, is een rechthoekig, baksteenen gebouw, waarvan de geheel
met zandsteen bekleede, met een kroonlijst afgezette voorgevel
geblokte hoekpilasters en een lichtelijk vooruitspringende
middenpartij vertoont, met een balcon en een borstwering boven
82

ENKHUIZEN.

den door pilasters geflankeerden ingang. De middenpartij is
bekroond door een attiek met het gemeentewapen, twee siervazen en vier beelden, Op de hoeken der borstwering twee
beelden der stedemaagd. Boven het middenvenster der eerste
verdieping een door twee kinderfiguren gehouden cartouche
met een Latijnsche spreuk; hierboven, in de halve-verdieping,
een rond venster. Op het dak een open koepel met klok en windwijzer: gemeentewapen. Het balcon heeft een gesmeed ijzeren
hek en een versierde soffiet.. Ter linkerzijde van den ingang een
kanon (1551, door Remigius de Halut te Mechelen, in 1622
buitgemaakt op Duinkerker kapers) met het wapen van Karel V;
hierboven in den gevel een steen met toepasselijk gedicht van
Vondel in omlijsting (XVII c).
Inwendig: Boven de hoofdtrap een bordje waarop: „F. P.
Koophen 1688" (uitvoerder van den bouw). In de burgerzaal
wanden met stucwerk en acht grauwtjes, op doek, door Romeyn
de Hooghe; marmeren vloer; boven de deur een gesneden relief
en hierboven een schilderij op doek, met een allegorische voorstelling, door Jan van Neck (t 1714); zes houten lampdragers
in den vorm van armen; twee gesneden banken (XVII d). In
de weesmeesterskamer een marmeren schoorsteen (XVIII) met
een allegorische schilderij (1692) op doek, door Jan van Neck;
wandtapijten (1705 met de wapens der vijf weesvaders); koperen
kroon (XVII); negen stoelen en drie leunstoelen (± 1700). In
de brandraadkamer (nu kamer van den secretaris) een allegorisch schoorsteenstuk, op doek, door Jan van Neck; een
koperen blaker (XVII) en een zandlooper (XVII). In de kamer
van den ontvanger een allegorisch schoorsteenstuk (1692), op
doek, door Jan van Neck; fonteintje met loodversiering (XVIIIc).
In de raadzaal een trijpbehangsel (1692); een allegorisch schoorsteenstuk op doek door Jan van Neck; zoldering met drie groote
allegorische schilderingen: o.a. hulde aan de Rechtvaardigheid;
toekenning van het paalkistrecht aan Enkhuizen; vijf medaillons
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en verschillende zwikvullingen; een familieportret (+ 165o),
op doek; vier gedreven zilveren platen (XVII) van het turfdragersgilde; gesneden bank (XVIII b); een tafel en twintig
stoelen (XVIII d) met gestikt wapen. In de burgemeesterskamer een behangsel van doek, met een beschildering (gerestaureerd 1903) door Romeyn de Hooghe (de cartons hiervoor
worden op den zolder bewaard); een plafondschildering, op
doek, door Jan van Neck; schoorsteenstuk: Moederliefde, gemerkt
F. Bol; in de schepenzaal (voorheen trouwzaal), een trijpbehangsel; een allegorische plafondschildering, door Jan van Neck;
een geverfde eiken balie met een gesneden paneel; een schoorsteenstuk: de Gerechtigheid, op doek, door Jan van Neck;
een schilderij: Slag op de Zuiderzee in 1573, op doek, in den
trant van H. C. Vroom (op de lijst staat: Abr. de Verwer);
een portret (E 1750), op doek, voorstellend Johannes van
Keulen (?); een portret (± 1790), op doek, voorstellend den
boekverkooper Meinard Semeynsz.
In het kantoor van den burgemeester een bloemstuk (XVII d,
op doek). In de gang en op het bordes vier ijzeren lantaarns
(XVIII c).
Op den zolder eenige oudheden: oude afbeeldingen van
gebouwen (afkomstig uit het Prinsenhof), twee geschilderde
gezichten (+ 1620) op den polder 't Grootslag, een portret, op
paneel, van Willem IV, muntstempels, het zwaard van Bossu;
een tinnen kan (XVII c) met het wapen van Enkhuizen; zilveren schuttersketen (XVI) met het wapen van Haarlem en
een vogel.
2. Vischmarkt. De WAAG, wier verdieping sinds 1636 als
chirurgijnskamer dienst deed, is een rechthoekig baksteenen
hoekgebouw (1559, blijkens een gevelsteen) met bergsteenen
versieringen tw9ertiltAhentOuife. De beide gevels hebben elk
een door een driehoekig fronton bekroonden top, waarin een
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medaillon met borstbeeld. Langs de daklijst staan vijf beelden.
Fries metgevelsteenen (wapens). Houten kruiskozijnen,
waarboven ontlastingsbogen. Twee gesneden hijschbalkeinden.
Inwendig (tot stedelijke oudheidkamer ingericht, zie h):
eiken balkenzoldering met geprofileerde sleutelstukken. Eiken
wenteltrap. Op de verdieping de Chirurgijnskamer (in 1910
hersteld) met een eiken betimmering, gesneden kozijnen, gesneden raveelingbalk, schouw, en eene schildering, voorstellende
Hippocrates en Galenus met een rif; eiken katheder en demonstratiebordomlijsting (XVII b); bronzen vijzel (1646); vier
vensters met zestien gebrandschilderde ruiten (1639, 1641, 1654),
waarop de wapens der overlieden van het chirurgijnsgilde. In
een kamertje hiernaast een beschilderde betimmering met een
muurkastje; een venster met vier gebrandschilderde ruiten
(1640); twee lazaruskleppen (1694 en 1707) met het wapen van
Haarlem.
3. Zwaanstraat. De voormalige STEDELIJKE GEVANGENIS
(in 1612 ingericht) heeft een in 1903 herstelden puntgevel
(XVII a). Inwendig: aan de voor- en achterzijde een gang,
waarop de cellen uitkomen; eiken wenteltrap; ijzeren tralies; zware
eiken schotten en deuren met ijzeren hengsels en slotwerk.
4. Westerstraat. Het voormalige ADMIRALITEITS- Of PRINSEN(oorspronkelijk Patershof), waarin sinds 1601 om de zes
jaren de MUNT VAN WEST-FRIESLAND was gevestigd (later de
Nutsschool, thans de vereeniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken) heeft een baksteenen topgevel met gezwenkte kantlijnen. • kozijnen, boven het middelste waarvan het
borstbeeld van prins Maurits. Vier cartouches met wapens en:
1611. Benedendeel gewijzigd in 1842 en later.
HOF

5. Wierdijk. Het

voormalig HUIS DER OOST-INDISCHE

COMPAGNIE Of PEPERHUIS,

gesticht in 1625, heeft twee met
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zandsteenblokken verlevendigde trapgevels. Zes gevelsteenen
(1625). In den achtergevel een steen (XVII c) met het monogram
der 0. I. Cie. Twee siervazen. (De in 1630 hiernaast gebouwde
kamer der Bewindhebbers is in 1816 afgebrand). Zie ook b 5.
6.

Paktuinstraat. Van de gebouwen der WEST-INDISCHE

COMPAGNIE, in 1828 grootendeels gesloopt, is slechts een PAKHUIs over: eenvoudige trafevel (#65s0 met acht gebeeldhouwde
maskers en een makelaar, waarop een windwijzer met het monogram der W. I. Cie.
7.

Westerstraat. Het DRECHTERLANDSCHE of KOGGENHUIS

heeft een baksteenen gevel (XVIII c) met kleinen middenrisaliet,
gemetselde hoekpilasters en een zware kroonlijst met zes consoles, waarop een gesneden kuifstuk en twee siervazen,

Lode-

wijk XV.

8.

St. Jansstraat . Voormalig BAKKERSGILDEHUIS.

Trapgevel met zandsteenen lijsten en afdekkingen. Onder den
toppilaster een steen met het wapen van Enkhuizen. Twee ontlastingsbogen met versierde sluitsteenen. Fries met het wapen
van Enkhuizen, 1639, en twee versierde hoekblokken. Gevelsteen:
gekroonde bakoven.

e. Kerkelijke gebouwen.
I. De NED. HERV. ST. PANCRAS- of ZUIDERKERK is een baksteenen gebouw, 1423-1450 opgetrokken ter vervanging van
een buitendijks geplaatste kerk, en bestaande uit twee even
hooge, 5/10-gesloten beuken en eenen ten W. van den zuidelijken
beuk geplaatsten, met dichtopeenvolgende bergsteenbanden
versierden, toren (152. voltooid, hersteld 1909). Aan den noordkant bevinden zich de volgende aanbouwsels: een oostelijk
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portaal (XVII a); een westelijk portaal (XV c, topgevel van
1685 blijkens ankers), waarvoor een portiek (1639) met gesmeed
ijzeren hek) en waarboven de consistoriekamer; tusschen deze
twee portalen een met bergsteenbanden versierde kapel, de
„H. Kruiskamer" (thans catechisatiekamer); ten W. van het
laatstgenoemde portaal een uitbouwsel voor de trap; ten
W. van den noordelijken beuk een gebouwtje (1686) ter
plaatse der vroegere St. Pancraskapel. Aan de zuidzijde een
portaal van 1618. De toren, bekroond door een houten achtkant
met in 1909 vernieuwde, ten deele open spits, heeft met traceeringen versierde nissen (die der derde geleding doorbroken voor
galmgaten); traptoren in de dikte van den muur. Inwendig:
Houten tongewelven, in de kapel neerkomend op een zuil met
tweevoudig bladkapiteel en op kraagstukken met gesneden
koppen. De overige zuilen hebben eenvoudige lijstkapiteelen.
De kerk bezit:
Eiken preekstoel (1610), met ebbenhout ingelegd; trap
(XVIII b).
Eiken doophek (XVII d).
Koperen voorzangerslezenaar (L I700), zeven koperen
blakers (XVII).
Orgel (XVIII d).
Eiken bank met laat-gothisch achterschot (XVI a).
Eiken bank (XVII a, afkomstig uit het Weeshuis); eenige
banken (XVII a) tegen de noordelijke kapel.
Eiken banken (XVIII a).
Drie eiken tochtportalen (XVII a).
Marmeren grafteeken (1635) van Bernard Paludanus.
Zerk (XVI) in de kapel; zerken (XVII a), 1619, 1657, 1661,
1689 enz.
Gewelfschilderingen (XV d—XVI, overschilderd XVII, blootgelegd sinds 1911) in de kappen der beide beuken: boom van
Jesse, tafereelen uit het 0. en het N. Testament.
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Acht koperen kronen en vijftien koperen lichtarmen.
Drie geschilderde opschriftborden (een van 1594, twee XVI d);
twee grafborden (1635 en XVII A).
Drie klokken, waarvan twee in 1509 en in 1525 gegoten door
Gerhardus de Wou en eene in 1648 door F. en P. Hemony.
Klokkenspel van vijf-en-twintig klokken, waarvan vijftien
1647-1649 gegoten door F. en P. Hemony te Zutfen, zeven in
1662, 1664 en 1668, gegoten door F. en P. Hemony te Amsterdam, vijf in 1674 door P. Hemony te Amsterdam, eene in 1697
door Claude Fremy te Amsterdam, eene in 1701 door Claes
Noorden en Alb. de Grave te Amsterdam, eene in 1734 door
Cyprianus Crans Jansz. te Enkhuizen, drie 1765-1766 door
Christiaan Borchardt te Enkhuizen, eene in 1794 door Andreas
van den Gheyn te Leuven, en eene in 1871.
In de kamer van kerkvoogden: een zoldering met gesneden
balk (XVI a); betimmering en katoenen behangsel (XVIII c);
eiken muurkastje (XVII A); twee kristallen luchters (XVIII c);,
trap-balustrade (XVII); een eiken tafel ttbOtWiVietkileu (XVII d);
acht stoelen (XVIII); spiegelomlijsting (XVII); twee koperen
kroontjes (XVII a); e5(vtitel'Azeten 116,1a15, (1710).
Hier worden ook twee gesneden psalmborden (XVIII b)
bewaard.
De NED. HERV. ST. GOMARUS- Of WESTERKERK is een
baksteenen gebouw, welks steunbeeren door bergsteenen hoekblokken worden verlevendigd. Het aanvankelijk als kruiskerk
ontworpen gebouw bestaat uit drie even hooge beuken (oostelijk
deel XV A, westelijk deel XV B---XVI), waarvan de middelste
recht en de twee andere met een schuinen wand gesloten. Aanbouwsels: Aan de Z.W.-zijde een 3/8-gesloten doopkapel
(XVI a); tegen de vierde travee een met bergsteenbanden versierd portaal (XVI a), waarboven de kerkeraadskamer; ten 0.
hiervan een gebouw (XVII a) met puntgevel, op welks verdie2.
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ping zich de „Librye" bevindt. Tegen den westgevel een portaal
(XVI); aan de noordzijde een portaal (XVI); tegen den zuidoostelijken sluitingswand een portaal (1603) met een (-w4-tbc3chiltrapgeveltje, versierd met obelisken en bollen. Aan weerskanten van den oostelijken wand een traptorentje. Ten 0. der
kerk op een steenen onderbouw een houten klokkenhuis (1519,
verhoogd 1609, aan de zuidzijde betimmerd XIX a). In de oosten de westgevels zijn de vensters hooger dan de daklijst opgetrokken, zoodat topgeveltjes met steekkappen ontstonden. In de
vensters boven de portalen laat-gothische zandsteenen traceeringen. Inwendig: houten tongewelven. Slanke zuilen met gedrukte bladkapiteelen. Op twee balken in den zuidbeuk opschriften (1588). De kerk bezit:
Eiken koorhek (XVI b--XVI c, op een paneel: 1542, op eenfries:
1572) met rijkgesneden borstwering, pilasters en boogvullingen
(hierin o.a. het wapen van Karel V). De koperen spijlen zijn in
1573 tot geschut vergoten.
Eiken preekstoel (1567 en 1568) met baldakijn (XVI d,
gewijzigd XVII) boven het klankbord (XVII); trap (XVIII c).
Eiken doophek (:1: 1700) met koperen boog (XVII c).
Koperen voorzangerslezenaar (XVIII a).
Orgel (1542, vernieuwd 1838), onder welks, met gesneden
frontons versierde, rugpositief een hangend stergewelf je, waarin
een beweegbare kop; de orgelkast wordt bekroond door drie
baldakijnen, op den middelsten waarvan een beeld van den
H. Gomarus.
Eiken bank (XVI d); drie eiken banken (XVII A).
Eiken portieken: een (1621), een (1638), twee (XVIII a).
Talrijke zerken (meerendeels verminkt) 1503, 1550, 1581, 159 ?
(roode zandsteen), 1600 (dito), verschillende XVII en XVIII.
Twaalf wapenborden (XVI a, 1657, 1660, 1666, 1670, 1672,
1674, 1675, 1683); drie ordonnantieborden ( 1 593, 1 594, 1657).
In het klokkenhuis twee klokken, waarvan eene in 1657 door
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Antoni Wilkens gegoten, de andere zonder opschrift.
In de kerkeraadskamer: een goudleerbehangsel (XVIII A),
blauwe tegels in den schoorsteen; een eiken bolpoottafel met
twintig stoelen en een leunstoel (XVII). Naar deze kamer voert
een eiken trap met balustrade (XVII A).
In de „Librye": eiken boekenkast en lessenaars (XVII A);
verzameling van omstreeks vierhonderd boeken, afkomstig van
Dr. Bernard Paludanus (j 1633). In de kamer hieronder een
eiken tafel en zeven stoelen (XVII).
Ten 0. der kerk de kosterswoning met trapgevel (1600, blijkens
de ankers).
3. Van de ST. EUCHERIUSKAPEL (XV), die deel uitmaakte van
het klooster van St. Clara en XVII tot Gemeenelandsgevangenis werd ingericht, later (1827) tot concertzaal, en die nu dienst
doet als gymnastiekschool, is nog slechts de koorsluiting over.
4. De EVANGELISCH-LUTHERSCHE KERK, een onbelangrijk
geBiuw (vergroot 1647 en 1735) bezit:
Eiken preekstoel met gesneden paneelen (1733 door Pieter
de Nicolo) .
Koperen predikantslezenaar (1623 gegoten door J. Borchardt
te Enkhuizen) op koperen arm; koperen lezenaar op voet (XVII
(XVII d).
Twee koperen doopbogen (XVIII a); koperen zandlooperhouder (XVII).
Orgel (1760).
Twee gesneden psalmbordjes (XVIII b).
Luthersche Bijbelvertaling (1702) met zilveren beslag en
sloten (1762).
Gegraveerd zilveren Avondmaalsbekertje (1648).
Gedreven zilveren oblatenschaaltje (± 1600).
De pastorie heeft een
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5. De moderne R. K. KERK (H. Franciscus Xaverius) bezit:
Eiken doopvont met gesneden groep (XVIII): Adam en Eva,
en schilderij (XVII b): Kruisiging.
Geschilderd paneel (XVIII c) met voorstelling: Nieuwsgierig
Aagje van Enkhuizen (afkomstig uit de vroegere doopkapel).
Het volgende zilverwerk:
Vier platen ter versiering van het tabernakel, met twee
kaarsenarmen en twee gedreven beeldjes (alles XVIII a).
Vergulden monstrans (XVII c).
Vergulden als ciborie gebruikten Mis-kelk met gedreven voet
(1639); cuppa nieuw.
Kleinen vergulden Miskelk (XVII b).
Twee gedreven reliquiaria (XVII d) met borstbeelden van
heiligen.
Omlijsting (XVII c) van een canonbord.
Ampullenbiad (1670, werk van Joan Bogaert te Amsterdam).
Gedreven Godslamp. (1661).
Wierookscheepje (XVII c).
Altaarschel (168o, blijkens jaarletter).
Twee gedreven kandelaars (1667 en 1673).
Vier bloemvazen (17J1, werk van Johan Vaalhout te Amsterdam).
Rijk gedreven offerschaal (XVII a, Haarlemsche keur).
Kleine gedreven offerschaal (XVII a).
Wierookscheepje (XVII c).
Twee gedreven zilveren hostiedoozen (16S7 en 1660) zijn in
bruikleen gegeven aan het Bisschoppelijk museum te Haarlem.
6. De OUD-KATHOLIEKE KERK bezit:
Communiebank (± 1700); bekroning van den preekstoel
(+ 1700); eiken kast (XVII); zes koperen kandelaars (XVIII).
Zilverwerk:
Twee tabernakelsleutels (XVIII b).
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Vergulde ciborie (XVII c).
Vergulden Miskelk (E 1660); vergulden Miskelk (1647, werk
van Thomas Bogaert te Amsterdam);
Communiebeker (XVII d).
Verguld hostiebusje (XVII c); vergulde hostiebus (XVII d).
Gedreven ampullenblad (1675).
Twee gedreven Godslampen (XVII d).
Gedreven wierookvat (XVIII c); wierookscheepje (XVII c).
Kaarsendomper (XVII c).
Twee kruisbeelden met beslag en corpus (XVII d).
Vier kandelaars (:1: 1700); twee kandelaars (1725).
Steel van een wijwaterkwast (XVII B).
Kapittelstok (XVIII a).
Index (XVII d).
Missale (uitgave van Plantijn 1642) met gegraveerd beslag
(XVII b).
Missale (uitgave van Plantijn) met beslag (XVII c).
Missale (1677) met beslag.
Beslag (XVIII c) van een Evangeliarium en van een Antiphonarium.
Verder bezit deze kerk de volgende paramenten:
Kazuifel met geborduurd kruis en kolom (XVI d).
Kazuifel met borduurwerk (XVII A).
Kazuifel met borduurwerk (XVII d).
Eenige velumborduursels (XVII d).
Koorkap (XVIII).
In de pas t orie worden nog bewaard: een pastoorsportret
(XVII c), op doek; een verlakte wandelstok (XVIII c) met
zilveren knop.
,L: De NED. ISRAELIETISCHE SYNAGOGE (1788) bezit:
Twee zilveren siertorens (XVIII c).
Wetsmantel met borduursel (XVIII d).
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Zilveren leeswijzer (1834).
Zilveren specerijbus (1775).
Zilveren kroesje (1768).
Koperen chanoeka-lamp (1793).
Twee koperen wandluchters (XVI) met schildjes (1798).
Twee koperen kronen (XVII).
Tien groote en tien kleine koperen blakers (1768--1789).
Houten fonteintje (XVIII A).
f. Gebou w e n v a n liefdadigheid.
I. Het GEREFORMEERDE WEESHUIS iS 1905-1906 gebouwd
met gebruikmaking van den steen \-an het oude weeshuis (16x6),
welks gevel in de rooilijn der Westerstraat lag. Deze trapgevel is
herbouwd vóór het meer naar achteren gelegen waschlokaal:
zandsteenen klauwstukken; ontlastingsbogen met vullingen in
den trant van H. de Keyser; zandsteenen portiek (opgehakt en
aan de linkerzijde vernieuwd), waarboven beelden van weeskinderen. De gevelsteen (i6i6, voorstelling van een schoollokaal) is vernieuwd naar het voorbeeld van den ouden, die,
gebroken, in den tuin ligt. Twee zandsteenen vensteromlijstingen
(XVII b) zijn nu in den achtergevel geplaatst. Aan de Westerstraat een gesmeed ijzeren hek (XVIII b) met monogram.
Inwendig: in de twee regentenkamer betimmeringen met
sniwerk
(1740) door Pieter de Nicolo; goudleerbehangsels; twee
j
koperen lichtarmen (XVII), twee schouwen (XVIII b), boven
een waarvan een schilderstuk (± 1750), op doek (alles uit
het oude gebouw overgebracht). Het gebouw bevat voorts
de volgende schilderijen: een fámiliegroep (± 1650, toegeschreven aan Herman Doncker), op doek; acht portretten op
paneel, waarvan vier gemerkt 1612 en 1616, met het huismerk
der familie Slijper, de andere gemerkt 1595, 1608 en 1613; twee
portretten (± 1650 op doek); een portret (± 1640), op doek;
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drie portretten (1774, op doek, door Thim); drie portretjes
(XIX a), in pastel op papier; een schilderij (-I- 1600): Het
gastmaal van Herodes, op paneel.
Dijk 4-547. De SNOUCK-VAN LOOSENSTICHTING is gevestigd in ecn gebouw, waarvan het voorste gedeelte dagteekent
uit 1741. Hardsteenen gevel niet balustrade, bekroning en
hoekvazen. Boven het middenvenster het alliantie-wapen van
Loosen-Bontekoning. Muurpilasters met ornament in den stijlLodewijk XIV. Verhoogde stoep met gegoten ijzeren balusters.
Naast den gevel een poortje (E 1750) met bekroning, en hiernaast een paviljoen (XVIII c), alles met hardsteen bekleed.
In den tuin een poortje en drie voetstukken (XVIII b).
Inwendig: In de voor- en de achterkamer rechts: betimmering
en trijpbehangsel (XVIII b); marmeren schoorsteen niet een
schilderij op doek, door P. Terweten, in een gesneden omlijsting; ter weerszijden van den schoorsteen een ingebouwde kast;
twee notenhouten speeltafels (XVIII b). In de linkervoorkamer
een betimmering en een, van elders overgebracht, goudleerbehangsel (1742, door van Santen te Amsterdam); gesneden
schoorsteenmantel, waarboven een schilderij (1742), op doek,
door M. Terwesten; in de linkerachterkamer een schoorsteen
met marmeren relief (XVIII d); pendule (XIX a). In het
paviljoen een betimmering en een schoorsteen (XVIII c); een
geschilderd zolderstuk tusschen twee medaillons; cen tafel en
acht stoelen (XVIII d); een spiegel en twee damspiegels (XVIII d).
op den zolder bevinden zich de volgende portretten: een
borstbeeld (+ 1630), twee portretten (-4- 1680), twee portretten
(1699) door M. A. Delferia; twee portretten (+ 1760), twee
portretten (1817) door P. de Goeje; een portret (i850), door
J. A. Kruseman, alle op doek; een familiegroep (pastel in den
trant van Troost); portret (XVIII) in waterverf, naar een
portret (XVI b) van den burgemeester Johan Snouck Jz.
2.
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Een aantal portretten, uit deze stichting afkomstig, is thans
in het bezit van Mr. J. de Vries van Doesburgh te 's-Gravenhage.
3. De gevel van het EVANGELISATIELOKAAL bevat enkele
or cfercleelen (XVI c): twee muurzuiltjes met beeldjes, en drie
boogtrommels met de figuren van Geloof, Hoop en Liefde, alles
geverfd.
g. Particuliere geho2,czeseli.
A. Renaissance.

i. Westerstraat. Baksteenen gevel; top gewijzigd.
Pilasters en gemetselde voluten. Ankers: 1592.
2.
N
Westerstraat
. Trapgevel met gemetselde
lijsten en afdekkingen. Drie gebeeldhouwde steenen. Ankers: I 595.
Baksteenen trapgevel (X\T I d),
3. Westerstraat
beneden vernieuwd. Gemetselde lijsten van tra ppen; twee
geprofileerde bergsteenen afdekkingen.
4. Westerstraat, Baksteenen trapgevel (XVI d) met
baksteenen lijsten. Boven een kozijn gemetselde bogen (vischblazen); vier gedichte rondboogjes. Beneden nieuw.
Trapgevels met bergsteenen afdekkingen, meerendeels met
toppilaster;
5. Bree straat . Trapgevel (4- 1600) in bak- en bergsteen; overhoeksche toppilaster. In de benedenverdieping drie
geprofileerde nissen, gedekt door paanderbog,en. Vensters en
deur vernieuwd.
Nieuwstraat nom. Trapgevel met gekoppelde deur- en
lichtkozijnen en bovenlichten. Ankers: 1617.
7. Westerstraat, . Trapgevel (XVII a). Gemetselde
lijsten. Fries met vlechtingen. Eenvoudige sierankers. Twee
zandsteenen omlijstingen van lichtopeningen.
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8. Westerstraat g- Trapgevel met gesneden puibalk,
waarboven een fries met vlechtingen en twee cartouches: 1614,
twee leeuwenkoppen en een gevelsteen. Verdieping: naast de
vensters bergsteenen ornament; in de boogtrommels versiering
van kopjes. Tusschen de twee vensters: een steen met den Hollandschen leeuw.
9. Breedstraat . Trapgevel met hoek- en negblokken
en lijsten. Fries met twee leeuvv-enlogffon en een cartouche met
engelenkopjes en: 1640; hierboven een steen met den Hollandschen leeuw.
10. Breedstraat .. Trapgevel met zandsteenen lijsten
en hoekblokken. Topvenster met versierde omlijsting; hieronder
een venster met ontlastingsboog met kopje, waaronder een
cartouche: 1643.. Drie gevels e enen in het fries.
I I. westerstraat Trapgevel met zandsteenen
hoek- en negblokken en lijsten. Ontlastingsbogen met kopjes.
Fries met vijf steenen (1644). Hierboven een steen met wapen.
Houten puibalk met gesneden lijst. Deurkozijn met zijlichten,
waarin gesmeed ijzeren vullingen. Sierankers.
12.Z7Havendijk, ; Trapgevel met zandsteenen hoek- en
negblokken. Toppilaster op kraagsteen met kopje. Het venster
der verdieping versierd met diamantkoppen en leeuweninaskeri, de boogtrommels met een schelpvulling. Drie steenen
(1650).

13. Nizegawm Westerstraat Trapgevel (geverfd) met
zandsteenen hoekblokken en lijsten. Toppilaster op kraagsteen
met kopje. Cartouche (1650).
Westerstraat Trapgevel (XVII b) met hoek-• en
negblokken en zandsteenen lijsten. Toppilaster op gebeeldhouwden kop, waaronder een druiventros. Ontlastingsbogen met
diamantkoppen; kopjes tusschen banderollen in de boogtrommels.
. Trapgevel (XVII b) met
I S. Niggwe Westerstraat
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zandsteenen hoekblokken. Vulling van een boogtrommel met
kop op banderol. Ontlastingsboog met maskert en diamantkoppen.
).
Trapgevel (XVII A) met vleugel16. Breestraat 3.1-stukken.
17. Westerstraat 3---* Trapgevel (XVII A) met gemetselde
lijsten.
. Twee trapgevels (XVII A), ten
18.
deele verminkt.
Trapgevel (XVII A)
19. St. Janstraat (hoekhuis) 4amet baksteenen tandlijst. Op den hoek een steen (leeuwenkop).
20. H. E. Schimmelstraat
^ Trapgevel (XVII `r) met
eattasteenen lijsta
21.Z-.Havendijk 96-9 Trapgevel (XVII A) met baksteenen lijsten en gebeeldhouwde
20t. Nip Westerstraat. Trapgevel (XVII A) met
sierankers.
23. Nicame Westerstraat 203. Trapgevel (XVII A) met
zandsteenen lijst. Twee ontlastingsbogen.
24. Visschersdijk
Trapgevel met baksteenen lijsten.
Twee rondbogige zijlichten met glas-in-lood. Steen (1657).
Trapgevel met dichtgemetselde ovale
25. Torenstraat
lichten. Cartouche (1689). Benedendeel nieuw.
26. Zuiderspui. Trapgevel (XVII). Naast het zolderraam twee kleine rondbogige zijlichten met glas-in-lood.
. Trapgevel (XVII).
27. Torenstraat
-.
. Trapgevel (XVII).
28. Torenstraat
. Trapgevel (XVII) met rondbogige
. Westerstraat
1:Ye
zl^lichten.
VII
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Voorts nog de volgende gevels:
30-31. Waagstraat en. Twee gelijkvormige topgevels (XVII A) met in- en uitgezwenkte rollagen. Eén tandlijst
langs beide gevels. Overblijfselen van ontlastingsbogen en sporen
van dichtgemetselde rondboogvensters. Sierankers.
32. Westerstraat Baksteenen gevel (gerestaureerd)
met zware vleugelstukken. Hooge top geflankeerd door zandsteenen dolfijnen. Twee leeuwenkoppen. Cartouches (1659).
Deuromlijsting en bovenlicht (XVIII d).
33. Westerstraat, . Zeitnxisteenen gevel (XVII c) met
gemetselde vleugelstukken. Pilasters tegen de trappen. Ontlastingsbogen. Gemetselde lijsten.
B. Lodewijk-stijlen.
Halsgevels.
34. Westerstraat 4-31. Halsgevel met festoenen op de
zijkanten. Omlijsting van een ovaal licht. Vruchtenslingers.
Cartouche (1686).
Halsgevel (XVIII a), met gebeeld35. Westerstraat
houwde zandsteenen lijst, kuifstuk en hoekversieringen.
36. Bagijnestraat m* Halsgevel (XVIII b) met versierd
fronton.
37. Prinsenstraat *98. Eenvoudige halsgevel (XVIII b).
. Halsgevel (XVIII b) met
38. Niettwe Westerstraat
bekroning.
39. Nic=sx Westerstraat 4=4:78. Halsgevel (XVIII b/c).
. Halsgevel met kuif e g
.
40. Westerstraat
Het jaartal verkeerdelijk aangebracht (moet zijn: 1750).
41. Breestraat 44 Ingezwenkte halsgevel met twee siervazen op de hoeken. Afgedekt met gebeeldhouwde lijst en kuifstuk (1753). 'Top met gebeeldhouwde lijsten.
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Halsgevel met hoogen top en zand42. Westerstraat
steenen kuif, waaronder : 1 764. Zware vleugelstukken en
siervazen. Onder de vensterdorpels een zandsteenen versiering.
Pui nieuw.
. Halsgevel (1777).
4. Westerstraat
. Eenvoudige halsgevel (1777).
44. Breedstraat
. Halsgevel met kuif, waaronder:
Westerstraat
1783. Hoekvazen (XVIII c/d.) Onderbouw vernieuwd.
4 : Oosterhaven.Halsgevel (1789).
47. Westerstraat f3$-E. Halsgevel (XVIII) met kuifstuk.
Gevels met rechte kroonlijst:
48. Westerstraat . Gevel (XVIII A) met rijk versierde
kroonlijst, Lodewijk XIV, waarin een alliantiewapen onder
een kroon. Zoldervenster met zandsteenen omlijsting. Deurtravee met omlijsting der deur en fronton boven een venster.
Onder de vensterdorpels zandsteencn lamberkijns.
. Baksteenen gevel (midden-XVIII)
49. Westerstraat
met steenen gevelbekroning (Lodewijk XV).
50. Westerstraat Gevel (XVIII) met hoekpilasters.
Omlijsting van venster en dakvenster: pilasters met schelpornament. Onder de kroonlijst consoles. Beneden gewijzigd.
. Baksteenen gevel (XVIII A). Twee
51. Westerstraat
consoles onder de kroonlijst. Zoldervenster met omlijsting.
52. Westerstraat.z–= . Gevel (XVIII c) met deuromlijsting,
rijk gesneden deur en bovenlicht.
53. Niotmee Westerstraat 201-.. Gevel (XVIII B) met
hardsteenen hoekpilasters en plint. Versierde middenrisaliet.
Gesneden bovenlicht,
54. Westerstraat, hoek Melkmarkt. Baksteenen gevel (XVIII)
met hoekpilasters en middenrisaliet, waarboven eene zandsteenen bekroning (XVIII a) met (blanke) alliantiewapenschilden.
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Houten kroonlijst met consoles. IJzeren hek (XVIII a) vóór
het huis. Deuromlijsting (= 1800).

Pakhuisgevels.
55. Dijk .80. . Gepleisterde pakhuisgevel (1565).
56. Dijk 84-x. Trapgevel met bergsteenen banden, lijsten,
hoekblokken en afdekkingen. Cartouche: 1613.
57. Kuipersdijk . Trapgevel met bergsteenen banden,
afdekkingen en lijsten. Ontlastingsbogen met diamantkoppen.
Houten kruiskozijnen. In twee boogtrommels bevinden zich
cartouches: 1620. Boogvullingen gewijzigd.
0. Puntgevel (XVIII). Inwendig: houten
58. Kuipersdijk

ba1kénzoldering.
59. Paktuinen. Vrijstaand pakhuis (XVIII), vernieuwd.

Vlechtingen.
Fragmenten van buitenarchitectuur:

2. Vijzelstraat.- Fragment van een trapgevel (ingevoegd) met
zandsteenen afdekkingen en lijsten; twee rondboogvenstertjes
met glas-in-lood. Ankers: 1591.
3. Breedstraat `. Gevelfragment (beneden gewijzigd).
Trapgevel met baksteenen lijsten en afdekkingen; fries met
cartouche :1619 en. twee maskers.
4. Paktuinen 23-.. Poortje. Het oorspronkelijke (1625),
verkocht aan een particulier te 's-Gravenhage, is ter plaatse
in beton nagegoten (1914).
5. Nieuwstraat a:-1:9 Drie sluitsteentjes met kopje
(XVII a).
Zijgevel op overstek. Sierankers
6. Nieuwstraat.....
(XVII a).
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7. Wasipam-- . Fragment met bergsteenen
bànden en, in het fries, vier maskers. Twee steenen: 1626.
8. Dijk. Fragment van een gevel, pleetenclecis
geptieiatercl (geen top). Beneden gebeeldhouwde puilijst met
knor-ornament. Hierboven een fries met drie steenen.oOntQ
lastingsboog, waaronder geverfde tympanvulling. Twee bovavenlichten met steenen omlijsting. Bovenaan twee versierde hoeksteenen en twee cartouches :1646.
9. Breedstraat2t —fig. Gevelfragment (XVI I A); fries tusschen
twee zandsteenen lijsten. Drie steenen: twee leeuwenkoppen en
wapen.
,. Visschersdijk 3-265. Drie zandsteenen omlijstingen van
ronde lichten. (XVII c).
I I. Bocht (huis naast het hoekhuis Zuiderspui). Twee steenen
linten: 1683.
J . Gevelfragment (XVII) met
12.
bergsteenen banden en pilasters.
45 . Zuiderkerkstraat 4-52. Gesmeed ijzeren deurklopper.
(XVII).
. Gesneden deur en deurkalf (XVIII a).
14. Breedstraat
15. Westerstraat. Houten deuromlijsting (XVIII a);
gesneden kalf.
16. Torenstraat 4e-. Kroonlijst met consoles; omlijsting van
een dakvenster (Lod. XV). Op den nok een siervaas.
. Onderbouw van een gevel (XVIII).
17. Waagstraat
18. Westerstraat 85 Deuromlijsting: gegroefde pilasters en
Dorische .kapiteelen (± 1800). Bovenlicht. Inwendig: In de
kamer links van den winkel een geschilderd schoorsteenstuk
(XIX a) met allegorische voorstelling, en een dito deurstuk
(XIX a).
Gevelsteenen, voor zoover nog niet genoemd: Zuiderspui:
in den zijgevel
(1527); Oosterhavenstraat:18

4.----
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(1583); Breedstraat 4,326, (± i 600); Havendijk 4
, twee
cartouches (1624); Dijk 6
(XVII a);
(i56); Ninism Westerstraat 228 (XV I I A);
Prinsenstraat 23-litbsigrett
()Ç\7ff);a
aast Dijk 84-,7(XVII); Peperstraat,
hoek Karnemelkst (XVII); Melkmarkt (1737, in den
zijgevel van Westerstraat 8-I--a); Bocht4-33935(XVIII).
Fragmenten van binnenarchitectuur:
Breestraat +– . Inwendig (1640): voorhuis met balken op
gesneden consoles; opkamertje, waarnaast een trap naar beneden,
geheel bekleed met blauwe en gekleurde tegels. Trapje met dito
bekleeding der treden. Portiekjes (hout)
Westerstraat 854. Zie blz. io1, no. i8.
h. Musea, particuliere verzamelingen, varia.

In het WAAGMUSEUM bevinden zich o. m. de volgende
schilderstukken: Een tafereel, betrekking hebbende op het
eendenrecht (1598--1610); een kopie naar Abr. Bloemaert, en
een levensgroot borstbeeld van een heer, die een doodshoofd
voor zich houdt (+ 163o). Zie verder d 2.
Aan den Venhoek ten N. van Enkhuizen staat een VUURTOREN
(1700): een vierkant baksteenen gebouw met hoekpilasters.
Boven den ingang een cartouche (gebeeldhouwd door M. Musscher), waarin een opschrift betreffende de stichting, en vijf
wapens.

Oosterdijk.
Bij de grens van Andijk staat DE TENT, een gebouwtje van
het heemraadschap Drechterland. Boven den voorgevel twee
IO2
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wapens in een omlijsting (XVIII b). Inwendig: een schouw met
schoorsteenstuk (± 1730) gemerkt A. Brouck, in eene door
wapens gevormde omlijsting.

GRAFT.
Craft.
d. Wereldlijke openbare gebouwen.
Het RAADHUIS (1613), gerestaureerd (1909) door J. F. L.
Frowein, is een baksteenen gebouw met ruime toepassing van
bergsteen. Aan west-, noord- en zuidzijde trapgevels met bergsteenen blokken en boogvullingen; in den westgevel eeii fries van
vlechtingen, waarin maskers en het gemeentewapen; bovendeel
gewijzigd; gevelsteenen (1613); in den zuidgevel een steen (1613)
en een relief ( Prins Maurits). Inwendig (geheel verbouwd): oude
balken (XVII a) met gepro fi leerde sleutelstukken; in de burgemeesterskamer enkele oude Delftsche tegels; in de secretarie
eene schouw, waarin fragmenten van versierde kraagsteentjes
(XVII a); in het bodekamertje eikenhouten lambrizeering
(XVII a); in de raadzaal groote eikenhouten tafel (XVII a),
portret van burgemeester C. Blaauw (+ 1812), offerbus met
beschildering en inscriptie (E 1643), eiken kist (XVII a),
kleine luiklok zonder opschrift (XVII); vier tinnen Avondmaalsbekers (XVIII), in bruikleen van de Ned. Herv. gemeente;
koffiekan (XVIII d); tinnen kandelaar, peperbus, kannetjes
(XVIII d), koperen lampje (XIX a). Op het trapportaal:
bollantaarn (XVIII) met hoornen platen, van de vroegere
brandweer.
e.

Kerkelijke gebouwen.

De NED. HERV. KERK (H. Bonifacius) is een baksteenen gebouw -- oorspronkelijk een kruiskerk -- opgetrokken (1658)
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ter vervanging eener oudere, in 1670 vernieuwd, in 1767 verkleind door slooping van dwarspand en koor, in 1808 voorzien
van een nieuwen (gepleisterden) westgevel (ter vervanging van
den in 1807 weggebroken toren). Zij bestaat thans uit een schip
en een driezijdig gesloten koor. Op de westzijde een houten
torentje (1808). Vensters met vischblaas-traceeringen.. Steun•
beeren. Aan de zuidzijde een gesloten ingang. Windvaan (XVII).
Inwendig: spitsboogvormig houten gewelf, trekbalken met
geprofileerde sleutelstukken; in den noordelijken wand een
gedenksteen met opschrift en: 1670. De kerk bezit:
Gebeeldhouwden eiken preekstoel (XVII c).
Doophek (XVII c).
Koperen doopbekkenhouder met dito bekken (XVII c).
Koperen doopboog (XVII c).
Gebeeldhouwde eiken heerenbank (1676) niet fries, waarin
gesneden relief.
Eenvoudige eiken banken en lambrizeeringen (XVII c).
Zerk (1556) met huismerk; verschillende gebeeldhouwde
zerken (XVII) met wapens en huismerken; gebeeldhouwde
zerk (1735) met zeilend schip.
Fragmenten van vier gebrandschilderde glazen (XVII Bl1
thans in één venster aan de noordzijde vereenigd.
Vier koperen lichtkronen (XVII c), waarvan een met schildjes, waarop ijlscriptie: 1662. Op de banken twaalf koperen lichtarmen (XVII a).
Tien-geboden bord (1628).
Bord met keuren van begrafenisrechten (1685).
1. Gebouwen van liefdadigheid en onderwijs.

Het WEESHUIS der Ned. Herv. Gemeente heeft in de vestibule
een gedenksteen met opschrift: 1708; op den zolder een houten
bord met geschilderd opschrift: 1708, beide afkomstig van het
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vroegere Weeshuis; voorts een schilderij (XVIII), voorstellende
het oude Weeshuis.
De openbare lagere school heeft in een zijgevel vier gebeeldhouwde SLUITSTEENEN (XVII A) met koppen, uit een
ander gebouw hierin overgebracht.
h. Paticuliere verzamelingen,

Heerenweg 8. Oudheidkamer van den heer P. Schuurman,
waarin: Oud-Grafter boeren- en visschersinterieur; schouw met
bekleedirrg van blauwe en bruine tegels (XVII), afkomstig uit
een voormalige boerenwoning, en vuurplaat; beschilderde tafel
(XVIII A); Grafter houtsnijwerk (XVIII); glas- en koperwerk
(XVIII); serviezen en fragmenten van Hollandsch aardewerk
(XVII en XVII;); twee penteekeriingen (1744) der vroegere
kruiskerk, door C. Scermer; twee volledige kostuums voor man
en vrouw in Graftache dracht (± 1800).

Oost-GraftdlJk.
De NED. HERV. KERK (1840), gebouwd ter plaatse eener
oudere (1647), heeft in den westgevel, boven den ingang, een
gedenksteen der eerste-steenlegging. Inwen dig: geheel gepleisterd; ellipsvormig houten gewelf. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII d), geverfd.
Doophek (XVIII a), geverfd; gesneden bekroning (1715)
op de deur.
Koperen doopbekkenhouder (XVIII a).
Koperen doopboog (XVIII a).
Zerken (XVII b en XVII c), waaronder enkele met huisteekens.
Drie koperen kronen (XVII d).
Klok, in 1555 gegoten door Jan Tolhuys.
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West-Graftdijk.
De thans NED. HERV. KERK (XV), vernieuwd 1651, gerestaureerd 1792 en XIX, is een baksteenen gebouw, bestaande uit een
schip en een 5/10-gesloten koor. Gedeelten van het muurwerk
en de geheele Westgevel zijn vernieuwd (XIX); een venster 'in
het koor is gedicht, verder spitsboogvensters met vernieuwde
houten kozijnen; in den noordelijken koormuur een rondboognis. Onder in de zijgevels, even boven den grond, ellipsvormige
ontlastingsbogen. Inwendig: geverfd houten tongewelf en trekbalken, neet korbeelen. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII d), geverfd.
Geverfd doophek; op de deur een gesneden bekroning, waarin
het wapen van Graft, gehouden door twee leeuwen (XVII d).
Koperen voorzangerslezenaar (XVII d).
Koperen doopbekkenhouder met dito bekken (XVII d).
Koperen doopboog (XVII d) met cartouche-vormig schild,
waarop een haringbuis.
Kabinetorgel (XVIII c) met gebogen bekroning, waarop
een geschonden kuifstuk.
Gesneden eiken gestoelte (XVIII A).
Zerken (XVII b/c) en gebeeldhouwde zerk (1688).
Drie koperen kronen (XVI Id), waarvan twee gerestaureerd zijn.
De DOOPSGEZINDE KERK (XVIII b) heeft een groen geverfden houten voorgevel, waarin een deur met witgeverfd,
gebogen deurkozijn. Hardsteenen stoep. Inwendig: gepleisterd
tongewelf. De kerk bezit:
Vijf stoelen (XIX a).
Tinnen beker (XVIII).
No. 75. Gevel (1828), waarin een deur met bovenlicht,
geflankeerd door Jonische pilasters; gedenksteen met opschrift:
1828.
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GRENSSTEENEN. Twee (XVI B, een ervan gebroken) op het
buiten SPANDERSWOUD.

De NED. HERV. KERK is een baksteenen kerk in den vorm van
een Grieksch kruis, in 1658 gebouwd door Daniel Stalpaert,
in 1672 gedeeltelijk verwoest en daarna hersteld. Vensters in
1789 gewijzigd. Op de kruising een vierkant houten torentje
met wijzerplaten, waarop: 1658, 1680, 1789. Boven den voorgevel een onversierd driehoekig fronton. Inwendig: twee houten,
in elkaar snijdende tongewelven. De kerk bezit:
Geverfden eiken preekstoel (XVII c).
Koperen kroon (XVII) met het gemeentewapen.
Koperen arm (XVII B) van den lezenaar.
Eiken offerblok (XVII).
Orgel (XVIII d), vernieuwd in 1821 door Gebr. Batz te
Utrecht.
Eenige zerken (XVIII).
Klok, in 1655 door F. en P. I-Iemony te Amsterdam gegoten.
Het buiten JACHTLUST aan den 's-Gravenlandschen weg 167,
heeft een versierde omlijsting (XVIII c) van de deur en het
venster erboven. Boven den driezijdigen, koepelachtigen uitbouw
van den zijgevel een bekroning (± 1700).
Het buiten LAND- EN BosCHZIGT aan den 's-Gravelandschen
weg 228 heeft een tuinkoepel met versierde pilasters, bovenlicht
en stucplafond (alle XVIII c).
Het buiten HILVERBEEK is een baksteenen gebouw (-I- 1725)
met doorgaande hoekpilasters. Kroonlijst met consoles, Lodewijk XIV. Drie der gevels hebben uitgebogen middenpartijen.
Die aan de achterzijde heeft een versierde middentravee met
bekroning (XVIII d), waarin een alliantiewapen. Aan de voor107
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zijde een dergelijke versiering. Inwendig: twee stucplafonds en
een eiken trapleuningi uit den tijd van den bouw. Een oudChineesch en een goudleeren behangsel (XVIII).
Het buiten TROMPENBURG (gebouwd XVII c voor Cornelis
Tromp) bestaat uit een rechthoekig hoofdgebouw, door een gang
verbonden met een erachter gelegen achtkanten koepel, beide
van baksteen, doch in hun bovenbouw met hout bekleed.
a. Het hoofdgebouw heeft op het dak twee, langs trappen
bereikbare, terrassen; vier hoekschoorsteenen met gebeeldhouwde versieringen; een klokje, in 1763 gegoten door Pieter Seest te
Amsterdam. Inwendig: geverfde eiken trapleuning (XVII c) en
balustrade; in een benedenkamer een linnenbehangsel met geschilderd decor (XVII B); in de vestibule een zestal schilderijen, waarvan een gemerkt J. de Wulven ( ?) (twee vogelstukken zijn van
hier naar het naburige huis Gooilust overgebracht); in de gang geschilderde doeken in de vakken der zoldering; in de eetkamer een
allegorische plafondschildering, geteekend J. Voorhout 1680;
in de vakken hieromheen grauwtjes; in de kamer hiernaast een
dergelijke plafondschildering met grauwtjes. Op den zolder twee
paneelen (XVIII) met grauwtjes.
b. De koepel, bekroond met c pn door fraai smeedwerk
gedragen koperen windwijzer (oorlogsschip), heeft een met een
achtdeelig straalgewelf overdekte kelderverdieping, omgeven
door een omgang met vier nissen, waarin beelden. In de koepelzaal een geschilderde architectuur: Ionische zuilen en, langs het
achtdeelige gewelf, een balustrade waarover aan vier zijden
figuren leunen. Geschilderde friezen en, terzijde van de vensters,
paneelen met schilderingen van oorlogsschepen. Twee schoorsteenstukken: Maarten Harpertsz. en Cornelis Tromp. Twee
gegoten haardplaten (1654) met wapens. Bord met geschilderd
vers (1725) boven den ingang.
Een marmeren kindergroep (1726) op een voetstuk, Lodewijk

Io8

HAARLEM.

XIV, is uit den tuin van
LUST overgebracht.

TROMPENBURG naar

het buiten Gool-

Naast het huis no. 151 een gesneden deurkalf (XVIII c).
Buiten

GOOTLUST (1780)

--- zie Trompenburg.

HAARLEM.
a.

Voorhistorische enz. voorwerpen.

In het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden bevinden zich
de volgende, in deze gemeente opgegraven protohistorische
voorwerpen: een stuk van een kuip van gebakken aarde, een
beenen schaats en een fragment van een beenen schaats.
b.

Verdedigingswerken.

Van de STADSPOORTEN is nog slechts over:
I. De AMSTERDAMSCHE Of SPAARNWOUDERPOORT, een gebouw (XV B) van baksteen met toepassing van bergsteen voor
banden, hoek- en negblokken. Zij bestaat uit:
a. een lage voorpoort, geflankeerd door twee van rond tot
achtkant overgaande torens, onderling en met de hoofdpoort
verbonden door overdekte weergangen (gewijzigd XVII A).
Tegen het achtkant van elken toren smalle, door gekoppelde
spitsboogjes verbonden lisenen. Onder het achtkant gemetselde
friezen met het wapen van Haarlem en den Bourgondischen
vuurslag.
b. een vierkant hoofdgebouw met twee achtkante traptorens
aan de veld-, en twee achtkante pinakelachtige versieringen
(bekroningen XVII A) aan de stadszijde. De torens zijn verbonden door een uitgekraagde open galerij met meezekooien.
Het front aan de stadszijde is XVII b met bergsteenen klauw109
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stukken en obelisken verfraaid. Over den doorgang een kruisribgewelf, niet sluitsteen (XVIa). Hierboven een vertrek met een
laat-gothische schouw en een houten lijst (XVII); fragment
van een fonteintje. In den zuidelijken toren een klok (1486),
in den noordelijken een klok, in 1637 gegoten door Alardus
Meurs te Utrecht.
- 2. Van de voormalige KENNEMERPOORT (XVII C) bevindt
zich een boogtrommel met beeldhouwwerk door A. Snellaert
ingemetseld in de gemeenteschool aan de Wilhelminastraat.
c.

Standbeelden, grenssteenen enz.

I. Een standbeeld van Laurens Jansz. Coster, in 1722 door
Gerrit van Heerstal gehouwen naar het ontwerp van Romeyn
de Hooghe en in 1801 uit den Hortus medicus naar de Markt
overgeplaatst, is in 1856 weder naar zijn oorspronkelijke plaats
teruggebracht.
2. Een gedenkteeken ter eere van den zelfde, in 1823 vervaardigd door Doeglas naar ontwerp van J. D. Zocher, is in den
Haarlemmerhout opgesteld
. Twee grenssteenen (XVd) : een op het Prinsenhof, en een
voor het huis Lange Begijnenstraat 6.
d.

Wereldlijke openbare gebouwen.

I. Het RAADHUIS is een baksteenen gebouw, bestaande uit
verschillende deelen:
aI. het ter plaatse van de GRAFELIJKE HALLE (XIII) aan de
Markt (,,Het Zand") opgetrokken gebouw (XV, op onderbouw
XIII), gewijzigd in 1594 en 1630. Gevel met door segmentbogen
verbonden lisenen en overL lijf selen van hangtorentjes op de hoeken. Gemetselde kanteeling (vernieuwd). Geprofileerde ingang
(XV), waarvoor een modern trapbordes; de zandsteenen omlijsting
van den ingang is, blijkens het jaartal op het hoofdgestel, van
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163o, evenals het balcon op versierde kraagsteenen boven den
ingang. Gelijkvloers twee vensters en een poortje in den trant
van De Key; overigens zandsteenen kruiskozijnen (XVII b)
met driehoekige frontons. Op den N.-0 hoek een toren (1913)
ter vervanging van den in 1772 afgebroken toren (XV).
Ter N. van het bordes zijn twee vooruitspringende gedeelten
tegen den gevel aangebouwd:
all. een op een open, met riblooze kruisgewelven overkluisde, zuilenhal (XV c ?, het benedendeel XVI d gewijzigd)
van twee traveeën breedte uitgebouwd vertrek, waarvan de
gevel (XVII tot trapgevel met bekroond fronton gewijzigd) drie
rondboognissen met gemetselde boogtoten heeft. Kruiskozijn
(XVII b). De zuilen hebben achtkante voetstukken en nietafgewerkte kapiteelen.
aIII. een grooter en verder vooruitspringend gedeelte
(XV c), oorspronkelijk eveneens op een open zuilenhal (1722
dichtgemetseld) van drie traveeën breedte. In 1633 is dit gedeelte voorzien van een gevel (1886 herbouwd) met pilasters,
klauwstukken, siervazen en een bekronend fronton, waaronder
het stadswapen. Boven de kroonlijst der eerste verdieping drie
nissen, in de middelste waarvan een beeld der Gerechtigheid.
b. een langgestrekt gebouw (XVII a-b, door Lieven de Key)
aan de Zijlstraat. Rijk met bergsteen versierde gevel met hoekblokken, lijsten, boogsteenen en frontons van bergsteen. Sterk
vooruitspringende gootlijst op gesneden consoles. Portiek met
sluitsteen en gebroken fronton. Eiken deur met klopper. Dakvensters met looden versieringen. Ankers.
Inwendig: In a I: Groote zaal. Eiken zoldering (XV) met
moerbalken, sleutelstukken en karbeelen op kraagsteenen
(drie hiervan XV, de andere XVII). Boven deze zoldering
de later vernieuwde kap. Vier gebrandschilderde glasramen
(1633-1636 door Pieter Holsteyn, afkomstig uit de Ned.
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Hervormde kerk te Bloeméndaal en in 1870 hier geplaatst): een
met het wapen van Holland, een met voorstelling: Innemingvan
Damiate, een met het wapen van Johan Wolfert van Brederode
en zijn vrouw Anna van Nassau, en een met de wapens van vier
aanzienlijke Haarlemmers en hun echtgenooten.
Twee koperen kronen (XVII, afkomstig uit de RK. Kerk te
Medemblik). Portretten (XVIa, copieën naar oudere, de lijsten
overschilderd XVII) van de graven van Holland, een wapenheraut en den Dood, alle afkomstig uit het voormalig Carme•
lietenklooster. Schilderij (XVIII b), voorstellend den reus
Cajanus, door B. Brand. Gesneden rouwblazoenen (XVII),
afkomstig uit de Groote kerk. Opschriftbord (1596), geschilderd door Karel van Mander, en betrekking hebbend op den aan
de zoldering hangenden walvischkaak, in 1595 door J. v. Zinschoten aan de stad geschonken. Vijf geschilderde rouwborden
(twee XVII c, een 1766, en twee zonder jaartal). Vijftien gebeeldhouwde en geschilderde wapens (XVII en XVIII). Zes
en tachtig geschilderde wapenbordjes (XVII of XVIII). Zes
wapens en • kwartierstaten in waterverf op perkament, waarvan twee (1663), de overige (XVIId).
In all: op de verdieping de „Costerskamer," thans griffierskamer. Vlakke houten zoldering, beschilderd (XVII d), waarboven een houten gewelf met geprofileerde schinkels en gesneden sluitstuk (XV), waarin een wapenschild.
In aIII de tegenwoordige vestibule met een eiken zoldering
met gesneden sleutelstukken (XV) op kraagsteenen. Op de
verdieping: de Justitiekamer (blijkens een opschrift vernieuwd
in 1742; nu kamer van den secretaris) met houten tongewelf
(XVII, beschilderd XVII d). Witmarmeren schoorsteen met
allegorische schilderij (1671, door A. Backer) en ijzeren haardplaat (XVI d). Beschilderde ijzeren kist (XVII).
In b: In het westelijk gedeelte (Afdeeling bevolking) vlakke
gewelven (XVII a). Op de verdieping, aan de zijde der groote
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zaal, een voorportaal met eiken betimmering (XVII d). In de
burgemeesterskamer een beschilderde eiken zoldering; een
schouw (XVII c) met gebeeldhouwde zandsteenen wangen en
een schoorsteenstuk (1671, door Theod. Ferreris), voorstellend
de Wijsheid en de Voorzichtigheid, in een gesneden omlijsting;
een eiken balie (XVII c); een eiken kast (1664); een koperen
kroon (XVII); portretten van Koning Willem I (XIX a) en
Koning Willem II (1823), door A. J. Dubois—Drahouet. In de
wachtkamer (trouwzaal tweede klasse, voorheen schepenkamer)
een geverfde betimmering (XVIII c); een beschilderde zoldering (XVII c); een schouw (XVII c) met een schoorsteenstuk
(1676, door Jan de Bray), voorstellend Seleucus, die zich een
oog laat uitsteken, in een gesneden omlijsting met wapens;
haardplaat (XVIII); een tafel, twee banken en twee kasten
(XVII); negen stoelen (XVIII) met vroedschapskussens.
Aan den kant der Zijlstraat een steenen deuromlijsting (+ 1630).
Twee portretten (1731 en 1740, door J. F. de la Court); een
portret (1791, door W. Hendriks); portretten van Joh. Uytenbogaard (copie naar G. Flinck), van diens vrouw, Lucretia van
Hoorn, van Abr. Akersloot (XVIII A), en van een onbekende
(XVIII a).
In de kamer van den wethouder van Openbare Werken: een
eiken zoldering (XVII) met gesneden sleutelstukken, waaronder
versierde kraagsteenen. Een schilderij, voorstellend het toespreken der uitgehongerde burgers (XIX a, door P. Barbiers Bzn.).
Hiernaast een kleedkamer met overeenkomstige zoldering.
In de kamer van B. en W. (voorheen raadzaal) een eiken
zoldering met vernieuwde sleutelstukken en met versierde
kraagsteenen; twee schoorsteenen met eiken betimmeringen
(XVII b) en marmeren Ionische zuilen; schoorsteenstuk van
tapijtwerk (gevat in een eiken lijst): Verleening van het stadswapen, vervaardigd in 1629 door Joz. Thibaut; nog'een tapijtbehangsel: Inneming van Damiate (1629, door Joz. Thibaut);
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twee spiegels in lijsten (XVIII); twee eiken banken (XVII A)
twee eiken leunstoelen (XVII B); drie koperen kronen (XVII);
schilderij: Barbarossa verleent het stadswapen (1630, door
Pieter de Grebber); twaalf geschilderde portretten: René van
Chalons; zes prinsen en graven van Nassau; graaf van Hohenlohe (XVII a); Jan Gael Claesz. (1553) en Erminia van Beresteyn (1582); Thomas Livingstone en Alex. Livingstone (XVII c,
toebehoorend aan het St. Elisabethsgasthuis). Aan den kant
der Zijlstraat een steenen deuromlijsting. In de gang tusschen
de bodekamers vlakke gewelven op kraagsteenen (XVII a).
In een modernen aanbouw, bij de Pandpoort, in de kamer van
den gemeente-ontvanger, een schilderij : familiestuk (+ 1650,
door J. F. van der Merck); landschap met bouwval (XVIII) ;
portret van een zittend man (1822, door J. A. Kruseman);
portret van Willem IV (+ 1750, in den trant van Bolomey).
In den doorgang naar het archief: geschilderde portretten van
Pieter Steyn, Cornelia Schellinger, Elias Schellinger en Elisabeth Buys (alle 1751, door J. Fournier). Hiernaast in de leeskamer
der raadsleden: twee leunstoelen en twee stoelen (XIX a).
In het trapportaal van het archief, boven de deur van den
doorgang, een gesneden wapen in omlijsting van lofwerk (XVI B)
Voorts de volgende schilderijen: familiegroep van veertien personen (XVII c); boschgezicht, waarin Cornelis Dikx met vrouw
en kinderen (XVII b); portret van J. v. d. Busch en Agatha Louise
de Bye (:1: 1750); portret van Dr. Mobachius Quaet en Aletta
Cornelia van Wingerden (1770 en 1772, door P. F. de la Croix) ;
portret van Willem Mobachius Quaet (1775, door L. Temminck).
In het archief de volgende schilderijen: landschap (XIX a, door
J. T. Abels); de Groote Houtpoort (XVIII c, door Is. Ouwater);
Agatha v.d. Burch (1780, door G. v.d. Puyl); een speldewerkster
(XVII c, door van de Vinne); het Haarlemsche wonder (XVIIa);
het maken van een dijk (XVII c); portret van Frank van der
Burch (XVIII d, pastel); twee gouaches (XVII b door P.
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Holsteyn) voorstellende landschappen met land- en watervogels;
uitreiking van eerepenningen in de Groote kerk (1825); portret
van Cornelia van Brakel (1754, pastel door T. H. Jelgersma);
portret van Chr. Ouwens (1632, door H. Pot); gezicht in de
.Bernarduskerk (1819, aquarel door J. P. Horstok); portret van
Ds. D. Veegens (1778, door J. L. Augustini); geschilderde wapenborden (1601/2 en 1751).
De volgende schilderijen, afkomstig uit het Raadhuis, zijn
thans in het Frans Hals-museum: Verheerlijking van Prins Willem
I (1620, door H. G. Pot, Catal. Nr. 238), en Aankomst van
Frederik V van de Paltz te Vlissingen in 1613 (1623, door H.
C. Vroom, Catal. nr. 300).
2. Het PRINSENHOF, XVI d ingericht in het westelijk gedeelte van het Predikheerenklooster (zie e 17) en toen verbouwd, wederom gewijzigd XVIII b, thans ingenomen door de
stedelijke bibliotheek en de vergaderzaal der Prov. Staten,
heeft aan de zijde der Jacobijnestraat nog overblijfselen van
den muur der Predikheerenkerk: een spitsboogvenster (dichtgemetseld). Deuromlijsting (XVIII c). Inwendig: langs den
oostmuur de kruisgewelven van den kloostergang, in het zuidelijk gedeelte waarvan een portiek (1595) van bak- en bergsteen, bestaande uit drie door Dorische zuilen gedragen bogen
met gebeeldhouwde aanzetsteenen en sluitsteenen, en versierd fries. In den muur een koperen grafplaat (163o). De toegang naar het voorhuis: een boog op twee pilasters, is dichtgemetseld. In het vertrek naar de vestibule een schouw (E 1600)
met eiken betimmering. In de Statenzaal drie deuren (XVII
d), waarvan twee met een gesneden bekroning, en een marmeren schoorsteen (XVIII). In de Raad- en Statenzaal de
volgende schilderijen : Schuttersmaaltijd (160o, door F. P.
de Grebber); officieren van den St. Jorisdoelen (1594, door
F. P. de Grebber); portretten van Adr. G. Doublet en Alida
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v. d. Burch (1696, door M. de la Court); portret van F. v. d.
Burch Rzn. (XVII a), portret van Jac. v. d. Graeff Azn. en
Catha. v. d. Dussen (beide XVII b), portret van Ph. Doublet Jzn
(XVII a) en groote schuttersmaaltijd (XVII a). In de wachtkamer der Raadzaal twee schilderijen: L. J. Coster in den Hout
en in zijn studeervertrek (1823, door J. A. Kruseman). In de
antichambre der raadzaal een portret van Sophia A. J. Fabricius
van Leyenburg (XIX b, door J. A. Kruseman). In de perskamer: portret van Aern. v. d. Burch (copie naar een XVI a).
Op de trap naar de bibliotheek: vier geschilderde wapenborden
(XVII of XVIII). In de leeszaal der bibliotheek: een schouw
met eiken stijlen (XVI c) en tegelbekleeding; een toonbank
(XVII), drie bolpoottafels (XVII); portret van Maria, catechiseermeesteres (1663, schilder onbekend) ; portret van Aletta
Hanemans (naar Fr. Hals). In het portaal der leeszaal: z.g.
zelfportret (XVIII d) van J. L. Augustini.
Een beschilderde zoldering (XVII c), een schoorsteen
(XVIII), goudleerbehangsel (XVIII), drie eiken tafels en twee
kisten (XVII), alle afkomstig uit de voormalige Prentenkamer,
bevinden zich, sinds de ontruiming (1913), in het Frans Halsmuseum.
De volgende schilderijen, afkomstig uit het Prinsenhof, zijn
thans in het Frans Hals-museum: Verheerlijking van Frederik
Hendrik (1681, door Jan de Bray, Catal. nr. 43); Vulcaan en
de Cyclopen (1683, door Jan de Bray, Catal. nr. 44); de Kindermoord van Bethlehem (1591, door C. van Haarlem, Catal. nr.
467); het Huwelijk van Peleus en Thetis (1593, door C. van
Haarlem, Catal. nr. 59*).
3. Markt. De VLEESCHHAL {thé Riil r hie€), in 1603
gebouwd door den stadsbouwmeester Lieven de Key, is een,
overvloedig met zandsteen versierd, rechthoekig baksteenen
gebouw met trapgevels aan de smalle zijden. De frappen van den
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voorgevel zijn versierd met vijf obelisken, de top met het stadswapen. Overigens zijn deze beide gevels op overeenkomstige
wijze behandeld: beneden vijf assen, in de middenas geplaatste
ingang met rustieke omlijsting, te weerszijden hiervan lage
kelderpoortjes met • bergsteenen bekroningen, en, hooger,
ossekoppen in omlijstingen; fries met schapekoppen; de verdieping heeft vier assen; geveltrappen met klauwstukken; en
zwaar geprofileerde afdekkingen, welke om de ander als lijsten
zijn doorgevoerd; gebogen topfronton met bekronende obelisk.
Boven het hoofdgestel van den zijgevel drie rijk versierde toppen, waarin dakvensters. Looden versiering (vernieuwd) aan
den nok en aan de dakkapellen.
Inwendig: de hal, in twee beuken gescheiden door een reeks
zandsteenen zuilen met kapiteelen, die korfbogige scheibogen
dragen. Vlakke baksteerien gewelven op kapiteelvormige kraagsteenen. Steenen wenteltrap van de straat naar de verdieping,
welke gedekt is door een eiken balken zoldering met geprofileerde sleutelstukken. Hier worden bewaard: een eiken kist
(XVI a,) een eiken kist (+ 1600, afkomstig uit Graf t), drie
eiken kisten (XVII A), een vurenhouten kist met ijzeren beslag (XVI, doch met het jaartal 1675), een eiken tafel (XVII a),
een notenhouten leunstoel (XVII a, afkomstig uit het Franciscanenklooster te Megen); drie geborduurde kussens (1632,
afkomstig uit het raadhuis van De Rijp); zes dito kussens
(XVII, afkomstig uit het Commandantshuis te Amsterdam),
een ijzeren kaarsenstàndaard (XVI), een verzameling sleutels
(XVI—XVII), een bronzen luiklok, gegoten in 1663 door Fr.
Hemony te Amsterdam; een lange houten voetenbank, waarin
de vuurtesten ter verwarming der voeten wérden geplaatst
(afkomstig uit een polderhuis in Noord-Holland).
4. Damstraat 29. De WAAG (1595, door Lieven de Key,
in 1915 hersteld en van de verf ontdaan) is een hoekgebouw
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met hardsteenen gevels. Krachtig sprekende profielen. Omlijstingen van de ingangen en vande vensters gelijkvloers. De verdieping heeft kruiskozijnen, gedekt door frontons. Hierboven een
halve verdieping: het wapen van Holland, resp. van Haarlem,
te weerszijden waarvan gekoppelde rondboogvensters. Sterk
vooruitspringende daklijst. Dakkapellen met looden versieringen. Windwijzer.
5. Markt. De HOOFDWACHT, oorspronkelijk een particulier
huis, omstreeks 1650 ter plaatse van het eerste raadhuis opgetrokken, in 1755 ingericht tot Hoofdwacht en daarbij gewijzigd
(vooral het benedendeel), thans verhuurd aan de vereeniging
Oud-Haarlem, heeft een gevel, afgedekt door een rechte kroonlijst, waarboven een moderne houten balustrade. Boven derf
ingang een door een gebogen fronton gedekt middenvenster,
waarvoor een balcon. Festoenen en tropheeën afhangend
tusschen de vensters der verdieping en der halve verdieping
hierboven.
Hierin de verzameling van de vereeniging „Oud-Haerlem",
zie h 7.
A Van het TUCHT OF RASPHUIS, 1609 gebouwd ter plaatse
van een Pesthuis (1566, verbrand 1586), XVIII tot Aalmoezeniershuis, 1824 tot huis van bewaring ingericht, in 1906 gesloopt,
is slechts een poort (XVII d) over, die, in!stukken, op de werf der
Gemeentewerken wordt bewaard. Hierbij een beeld der Liefde.
Donkere Spaarne. Het GARNIZOENSKLEEDINGMAGAZIJN
is gevestigd in een gebouw (I7, blijkens het jaartal op een
sluitsteen) met een baksteenen ` gevel (ontpleisterd 1910, versierd met boogsteenen in de ontlastingsbogen.
8. Gasthuisstraat 32. De OUDE, ST. ADRIAANS- OF KLOVENIERSDOELEN (1562, aanvankelijk „Nieuwe Doelen" geheeten,
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vernieuwd en uitgebreid door Lieven de Key in 1612), thans tot
gymnastiekschool enz. ingericht, heeft aan het voorgebouw
twee zijgevels met trappen. Poortgebouw (1612) met blokwerk
ter omlijsting van den ingang; boven het hoofdgestel een borstwering met cartouche (twee gekruiste handbussen) en twee
leeuwekoppen. Te weerszijden van het venster der verdieping
pilasters, versierd met banden van bergsteen. Top met rondboognis; zandsteenen voluten, driehoekig fronton en schildhoudenden leeuw. Ribloos kruisgewelf over den doorgang. Aan
de binnenplaats een gevel met ontlastingsbogen; in het midden
hiervan een poort (1618) met Dorische pilasters, een fries
(waarin een opschrift betreffende het beleg van 1572) en een
driehoekig fronton, bekroond door een kleiner top met gebogen
vleugels; drie schildhoudende leeuwen. Boven het topvenster
een wijzerplaat. Klokkestoeltje met ijzeren bekroning. Toppilaster met schildhoudenden leeuw. Aan de Luitensteeg een
eindgevel met hoekblokken; boven een poortje (1615) hier twee
g ekruiste bussen.
Inwendig: een schouw (XVII A) met gebeeldhouwde wangen
en een opschrift; een eiken fries (1621), een steen (XVII) met
wapen en twee harnassen. In den zijvleugel: gelijkvloers een
schouw (XVII); zoldering met kinderbalken. Op de verdieping:
een schouw met gebeeldhouwde wangen en een gesneden omlijsting (XVII B) van een naar het Frans Hals-museum overgebracht schoorsteenstuk (XVII a), voorstellend de inneming
van Damiate, door C. Cz. van Wieringen.
Voorts zijn in het Frans Hals-museum nog de volgende
schilderijen, uit dit gebouw afkomstig: Schuttersmaaltijd
(1618, door Corn. Engelsz., Catal. nr. 87); Schuttersmaaltijd
(1583, door Corn. v. Haarlem, Catal. nr. 51); Maaltijd van officieren van den Cluveniersdoelen (1627, door Frans Hals, Catal.
nr. 125); Vergadering van officieren van den Cluveniersdoelen
(1633, door Frans Hals, Catal. nr. 126); Officieren van de schut119
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terij der Cluveniers (1630, door H. G. Pot, Catal. nr. 239);
Vergadering van officieren van den Cluveniersdoelen (1642,
door P. C. Soutman, Catal. nr. 267).
9. Groote Houtstraat 144. De NIEUWE OF ST. JORISDOELEN,
in 1592 gebouwd ter plaatse van het klooster van St. Michael
(1416), in 1707 tot Proveniers , en vervolgens tot Oudemannenhuis, na 1866 tot verschillende doeleinden ingericht,
bestaat uit vier om een binnenplaats opgetrokken vleugels.
Voorgevel (1592, benedendeel geheel verminkt) van baksteen
met bergsteenen banden, lijsten, en gekoppelde onlastingsboogjes. Trapsgewijs gemetselde top met obelisken op de hoeken, vleugelstukken tegen de hooge trappen, bekronend driehoekig fronton. In den top een nis gedekt door drie gekoppelde
rondbogen. Ten Z. van dezen gevel een bergsteenen poort van
blokwerk met forsche profielen in den trant van L. de Key.
In den door zandsteenen banden verlevendigden achtergevel
aan het binnenplein, waar ook de proveniershuisjes uitkomen,
een poort (XVI d) met versierden sluitsteen. Pomp (XVII B).
Langs de Kerkstraat (nos. I-- 9) een reeks eenvoudige gevels
(XVIII a).
Inwendig: Gesneden trapleuning (XVII d); eiken zoldering
met sleutelstukken, en, in een zijvleugel, op versierde steenen
kraagstukken; schouw met haardplaat en met gesneden omlijsting (XVII d) van een schilderij: Schuttersmaaltijd door
F. P. de Grebber, welke thans in het Frans Hals-museum is.
Over den onderbouw riblooze kruisgewelven, in het midden
gedragen door bergsteenen pijlers.
In de Doelstraat (no. 142) de conciergewoning: trapgevel
(+ 1600) met ontlastingsboog. Geprofileerde waterlijst.
De volgende uit den St. Jorisdoelen afkomstige schilderijen
zijn thans in het Frans Hals-museum: Gezicht op den tuin van
het Proveniershuis in de 18e eeuw, door F. Decker. Regenten
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van het Proveniershuis (1737, door F. Decker); Maaltijd van
officieren van den St. Jorisdoelen (1616, door Frans Hals, Gatal. nr. 123), dergelijk schilderij (1627, door Frans Hals, Catal.
nr. 124); officieren en onderofficieren van den St. Jorisdoelen
(1639, door Frans Hals, Catal. nr. 127); Maaltijd van officieren
van den ouden Schutsdoelen (1599, door C. van Haarlem,
Catal. nr. 54).
I0. Goudsmidspleintje 6. Voormalig GILDEHUIS DER GOUD
(XVII a). Tudorbogen, over eenige vensters. Gevel--SMEDN
steen met opschrift.
II. Nieuwe Gracht 7. AMBTSWONING VAN DEN COMMISARIS
in den stijl van het Keizerrijk: Vestibule met marmerbekleeding en stucversiering. Zaal, bekleed
met rood- en grijs marmer; hierin twee zuilvormige kachels met
bronzen versiering; drie geschilderde dessus-de-porte; parketvloer. Salon met betimmering en geelzijden behangsel. Vier geschilderde dessus-de-porte, marmeren schoorsteen met spiegelomlijsting; twee damtafels; verguld ameublement; kristallen
kroon. „Etrurische" zaal met geschilderd fries (de oorspronkelijke wandbeschildering thans bedekt).
DER KONINGIN. Inwendig,

Het PAVILJOEN „WELGELEGEN " in den Haarlemmerhout,
in 1788 gebouwd door den architect J. B. Dubois uit Dendermonde
naar ontwerp van Triquetti, voor den bankier H. Hope, in 1 8o8 als
paleis doorkoning Lodewijk Napoleon in gebruik genomen, thans
museum van Kunstnijverheid (zie h 2). Terras met twee gebogen
opritten naar de hoofdverdieping. Middenpartij met geblokte
pilasters en dubbele Dorische en Jonische zuilen; driehoekig
fronton. Aan weerszijden een lagere eveneens door geblokte
pilasters ingedeelde, vleugel, bekroond door een attiek, en
eindigend in een hoekpaviljoen met beeldgroepen op de attiek;
I2.
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Reliefs boven de deuren. Zijgevels overeenkomstig. Naast den
linkerzijgevel een gesmeed ijzeren hek (XVIII c). Inwendig:
Groote hal met stucversiering en gesmeed ijzeren balustrade.
Links de „ronde zaal" (hersteld 1919) met rijke stucversiering
en reliefnabootsingen (1789) door Jac. Kuyper, en met Empiremeubelen. Rechts de kamer van koning Lodewijk en de Prin.
sessekamer met het oorspronkelijk ameublement.
Voormalige COMMIEZENHUIZEN (1824, door T. F. Suys)
aan het eind der Groote Houtstraat, thans tot politiepost ingericht.
1/3.

14. Klein Heiligland 17. POORT (1619) met door een Tudorboog gedekten ingang naar het Nieuw Heiligland.
e. Kerkelijke gebouwen.
I. De GROOTE of ST. BAVOKERK, in 1479 tot kapittelkerk
verhieven, in 1559 kathedrale kerk, sinds 1876 in restauratie,
gebouwd ter plaatse eener 1307 vermelde en XIV c grootendeels
afgebrande kerk, wier laatste deelen eerst 1470 gesloopt-werden
(tufsteenen grondslagen hiervan in 1843 gevonden), is een
kruiskerk, bestaande uit: een grootendeels bergsteenen schip
(begonnen E 140o) met twee zijbeuken (voltooid 1483) van
baksteen, met toepassing van bergsteen, waaruit de geheele
westgevel opgetrokken is; een dwarspand (1445—XV c) doch
verhoogd (de noordarm v66r 1496) in bergsteen; een driezijdig
gesloten koor (XV d) van bergsteen met 9/18-gesloten omgang
van baksteen, voltooid in 1483; en de volgende aanbouwsels
tegen schip en koor, beginnende van het Westei:
Aan den zuidkant:
a. de leprozenkapel (nu collectantenkamer);
b. de geheel op den zuidbeuk geopende vontkapel (kapel
De Raat, 1423-1426, XVII a verbouwd, naar men wil door
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Lieven de Key, die de steunbeeren en den geveltop in classicistischen trant behandelde);
c. de H. Geestkapel (nu kamer van diakenen);
d. de doopkapel met een dichtgemetselden ingang in haar
zuidwand;
e. een ruimte (oorspronkelijk portaal, nu predikantenkamer) met zandsteenen portiek (XV d), ten Z. waarvan een
wenteltrap, leidend naar een zolderruimte;
f. tegen den westmuur van den zuidelijken dwarsarm de
H. Grafkapel (XV c);
g. tegen den zuidelijken dwarsarm een modern portaal
(ter plaatse van een XV d);
h. ten 0. van dezen arm, en geheel geopend op den kooromgang, de Brouwerskapel (XV B) met een in den zuidoosthoek ingebouwde bergplaats (voorm. archief van het Brouwersgilde);
i. de sacristie der vicarissen (XV) met een ingang in den
noordwand en een wenteltrap, leidend naar een erboven gelegen
vertrek en naar de „Librye" en, hooger op, naar den omgang
boven langs het koor;
j. de vergaderkamer van kerkvoogden (XVII b);
k. de groote sacristie (1428), waarboven de „Librye" (Kerkvoogden archief);
1. ten Z. hiervan de kosterswoning (ten deele XV);
m. ten Z.O. van de koorsluiting een gebouw (1659, door
Salomon de Bray in gothiseerenden trant, hersteld 1903), bevattend de kerkeraadskamer en het „heerenkantoor" (voormalige
vergaderzaal der kerkmeesteren), en in welks gevels zich twee
gebeeldhouwde cartouches bevinden;
n. tegen een zuidoostelijken sluitingswand een portaal
(bovendeel later herbouwd en gewijzigd XVI b); met geprofileerde ingangen aan oost- en zuidzijde, hoekbeeren (vermoedelijk gewijzigd XVII), versierde borstwering en geveltop;
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Aan den noordkant:
o. tegen de derde travee van het W. de Cellebroederskapel (1428, later Hondenslagerskapel genoemd), over de geheele hoogte op den noordbeuk geopend;
p. ten 0. van den noordelijken dwarsarm (dus tegenover
de Brouwerskapel) de over de geheele hoogte op den kooromgang geopende Kerstkapel (XV B, herbouwd sinds 1557), in
wier noordwand zich nog een fragment van een balustrade
(XVI d) met obelisk bevindt;
q. ten 0. hiervan de kapel der zeven weeën (XV c, sinds
XVI d ook kapel -van Schagen geheeten),' waarboven een verdieping.
Traptorens: in den hoek tusschen den noordelijken arm en
het schip; in den hoek tusschen de laatstgenoemde kapel en den
kooromgang; in den westgevel naast den zuidelijken steunbeer.
Op de kruising een met lood bekleede, ten deele open, klokkentoren (152o, door Jacob Symonsz van Edam), ter vervanging
van een steenen, sinds 1505 onder leiding van Anthonis Keldermans gebouwd, die te zwaar bleek voor de kruisingspijlers.
In den vernieuwden westgevel een dubbele ingang, waarboven
een groot (XVIII b dichtgemetseld) venster (waarin zich een door
bisschop Joris van Egmond geschonken, glasschildering van 1545,
naar, in het Rijksmuseum te Amsterdam bewaarde, cartons van
Gerrijt Boels naar ontwerpen van Barend van Orleij bevond).
De muurversterkingen van den hoogen lichtbeuk hebben inkassingen, wijzend op aanvankelijk beraamde luchtbogen en steenen
overwelving. De gevels van de dwarsarmen vertoonen in den
top nissen, de middelste waarvan aan de noordzijde een Mariabeeld (1496) bevatte (thans in de archiefkamer geborgen), en aan
de zuidzijde nog een beeld van den H. Bavo (XV d) bevat. Traceeringen, balustrades, pinakels en bekroningen der westelijke
beeren nieuw. Gesmeed ijzeren leliekruis (thans in den kooromgang geborgen). Als bouwmeesters worden, behalve de reeds
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genoemde, vermeld: Godevaert de Bosscher en Steven van Afflighem (schip), en Mr. Evert van Antwerpen (dwarspand).
Inwendig: in het schip zuilen met bladkapiteelen, in het koor
zonder kapiteelen (in plaats hiervan dunne lijsten, waarboven
de boogprofielen te niet loopen). In het koor een triforium, in
het schip en het dwarspand borstweringen onderlangs de
vensternissen. Over het koor en het schip houten stergewelven
{1532-1538), gedragen door muurzuilen op kraagsteenen en met
kapiteelen. Steenen kruisribgewelven met versierde sluitsteenen
over de zijbeuken (in den noordbeuk: 1483), den kooromgang,
de kapellen en het oostelijk portaal; steenen stergewelf (1500,
blijkens een opschrift boven den noordelijken boog) over de
kruising; steenen kruisribgewelven (1891-1892) over de dwarsarmen. In de leprozen-kapel een gothisch deurtje. In de H. Geestkapel versierde kraagsteenen (engelen met Passie-werktuigen) en
sluitsteen (H. Geest); gothisch deurtje; in den noordwand een
kruisvormige opening naar de kerk. In de predikantenkamer
gebeeldhouwde kraagsteenen. In de H. Grafkapel twee gebeeldhouwde sluitsteenen (Salvator en H. Geest), en dito kraagsteenen; in den oostwand een nis voor het H. Graf; kruisvormige opening naar het dwarspand. In de Brouwerskapel twee
gebeeldhouwde sluitsteenen (St. Maarten en St. Bavo). In de
sacristie der vicarissen een gothische nis (lavabo); op de verdieping een opening, uitzicht gevend in de Brouwerskapel;
eiken tongewelf op gesneden koppen. In de vergaderkamer van
kerkvoogden een eiken deur in omlijsting (XVII b). In de
groote sacristie gebeeldhouwde kraag- en sluitsteenen; op de
verdieping een gothische schouw en een tegelvloer (ten deele
XVI). In de Cellebroederskapel gebeeldhouwde kraagsteenen
(o.a. een hondenslager) en kapiteel op de middenzuil. In de Kerstkapel een sluitsteen (1557 en wapen van Pieter van Dorp).
Over de verdieping boven de kapel der zeven weeën een eiken
kap met geprofileerde schinkels. De kerk bezit:
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Eiken koorhek (XVI a) met gesneden paneelen en koperen
spijlen (1514, ten deele vernieuwd), gegoten door Jan Fyerens
van Mechelen naar modellen, gesneden door Mr. Steven. De
bekroning over het middendeel is van 1877.
Eiken koorafscheidingen met laat-gothische paneelen (1536,
door Damiaan Hendriks) en gesneden spijlen (XVI c).
Twee koorafsluitingen (XVII).
Fragmenten van een zandsteenen afsluiting (XVI c) aan de
oostzijde van het koor; de bekroning hiervan bevindt zich in
de doopkapel.
Gesmeed ijzeren hek (1426, door Mr. Geurt) voor devontkapel.
Koorgestoelte (XVI a) met twee gesneden figuren en met
rustklampen (,,misericordes"), ten deele vernieuwd; in de rugpaneelen van vijf-en-dertig zitplaatsen geschilderde wapens
(XVI c); overhuiving met gesneden krot nlijst, waarin de wapens
van Haarlem en St. Bavo.
Vierkante hardsteenen doopkuip.
Eiken preekstoel (1679, door Abr. Snellaert naar ontwerp van
Erasmus den Otter) met gesneden versiering (XVII a) boven
het klankbord (1844) en met een . bekroning (vermoedelijk
XIX b); geelkoperen leuningen (1679, door Gillis Wybrants,
naar modellen van Abr. Snellaert).
Eiken preekstoel (XVII a) in het koor.
Koperen lutrijn: pelikaan, in 1498 gegoten door Jan Fyerens
van Mechelen.
Koperen predikantslezenaar; dito voorzangerslezenaar; dito
doopbekkenhouder (XVII d).
Orgel (1738, door Christ. Muller te Amsterdam, versiering door
J. van Luchteren, het pijpwerk in 1868 gewijzigd) met galerij
en met front naar ontwerp van Dan. Marot. Hieronder een
marmeren allegorisch relief (1735) door J. B. Xavery.
Klein orgel (XVIII, ten deele vernieuwd, afkomstig uit een
gesticht te Breda, vervaardigd te Charleroi).
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Eiken gestoelte (H. Geestbank, + 1500, hersteld 1880)
tegen den westmuur van den zuidbeuk. Hiernaast een steen met
opschrift (1553).
Eenige eiken regeeringsbanken (XVII).
Drie eiken tochtportalen, waarvan twee in 1640 naar ontwerp
van Pieter Post, en een (XVII b).
Grafmonumenten: Gebeeldhouwde cartouche (1569-1572)
voor Ermgaert Coenraedtsdr. tegen den zuidwestelijken kruisingspijler; dito cartouche (1607) voor Nic. van der Leur in de
Brouwerskapel; epitaaf-de Raet—Schuylenburch ( marmeren gedenkteeken (1843, door Jos. Geefs te Antwerpen
voor Christ. Brunings en Fred. Will. Conrad); grafteeken (1806)
door P. J. Gabriël te Amsterdam; gedenkteeken (1831) voor
Bilderdijk.
Twee roodzandsteenen doodkisten.
Talrijke zerken, de oudste van 1479 (van Berkenrode), verschillende XVI—XVIII; zerk (1649) in koperen rand; eenige
zerken met koperen handvatsels (XVIII c).
In het koor de zerk van Frans Hals.
Verminkte steenen groep (XV d, Christus voor Pilatus ?) in
den noordelijken arm.
Gipsen borstbeeld van Koning Willem I (1825, door J. F.
Sigault te Amsterdam).
Tapijtschilderingen (XVI a, op ééne: 1506) tegen de zuilen
van het koor; twee schilderijen (teksten in omlijsting, resp.
1580 en 1585, deze laatste door Jacob Savrye) tegen de kruisingspijlers; schildering (XVI) in den oostelijken scheiboog
van het koor aan de noordzijde; schildering (XVI) op een muurzuil in den kooromgang.
Gebrandschilderde glazen: een (= 1655, afkomstig uit de
Ned. Herv. Kerk in De Rijp); een (1679, door Krijn Gerritsz.
Cuylenburgh, afkomstig uit de Ned. Herv. kerk te Beverwijk,
met oud en nieuw wapen van Haarlem en de inneming van
I27

HAARLEM.
Damiate); een (1698, door Willem van Cleeff en Pieter Loover te
Rotterdam, afkomstig uit de Ned. Herv. kerk te Lisse) met het
wapen van Rijnland en de wapens van dijkgraaf, secretaris en
hoogheemraden; een (1741, afkomstig uit de in 1846 afgebrande
Groote kerk te Hoorn) met afbeeldingen van ambachten; eenige
fragmenten (1788-1790, afkomstig hit de Ned. Herv. kerken
te Warder en te Alkmaar), met geslachtswapens.
Schilderij (XVI a, door van Mander aan Geertgen tot St. Jans
toegeschreven), op paneel, voorstellende de St. Bavokerk aan de
zuidzijde, met den toren van 1505.
Twee koperen wandluchters (XVI a); een aantal graflantaarns
(XVIII c) met het wapen van Haarlem.
Twee tekstborden (XVI d), vier psalmborden (XVII c),
twee opschriftborden (1573); in den kooromgang een eiken bord
(1381, maar met frontons XVII b); in de Brouwerskapel een
bord (1652, door Nic. Boddingius) met namen van predikanten;
een bord met vers, geschilderd 1738, en met de voorstelling
(XVII b) van een weesjongen en een weesmeisje (hierbij een
geldkist); een bord (1658) met de wapens van diakenen en een
vers, onderteekend D. G. (uldewagen).
Zilverwerk (gedeeltelijk ook van de Bakenesser en de Nieuwe
kerk): Twee gegraveerde Avondmaalsbekers (1592, door Corn.
Willems Doren), met de afbeelding der kerk; twee eenvoudige
(blijkens de merken 1645, door G. Meynertsz Fabritius); een
(1649); twee (1653, door Jan Akersloot); een (1654, door denzelfde); twee (1732, door Jacob Groeneweg); twee (1737); twee
collecteschalen (1728); acht blaadjes (1737).
In 1919 is in een graf een fragment van een laat-gothische
zilveren paternoster gevonden.
Klokken: eene in 1503 gegoten door Gerijt van Wou, twee
in 1667 door Petrus Hemony te Amsterdam, eene in 1686 door
Claude Fremy; twee (de z.g. „IJamiaatjes") gegoten in 1732
(door C. Crans ? te Amsterdam).
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Klokkenspel van vijf-en-dertig klokken, waarvan drie-en-dertig 1659-1670 gegoten door F. en P. Hemony.
In de Librije wordt een klokje (1638) bewaard, dat vroeger
bij het orgel hing.
Uurwerk (1665) van J. Sprakel te Zutfen.
Varia: drie scheepjes (XVII, een in 1686 vervaardigd door
David Koenen), een ijzeren traliekist en een ijzeren geldkist
(XVI), een ijzeren offerkist (XVI); twee ijzeren zegelstempels
(1616 en 1631); in de doopkapel een wijzerklokje (1731, door
Is. Hasius); staven (XIX a) der officieren van de brandweer,
beschilderd met afbeeldingen der kerk.
In de sacristie der vicarissen een reeks van predikantenportretjes, waarvan twee (XIX a), geteekend door J. P. Visser Bender.
In de kerkeraadskamer: een schoorsteen met gebeeldhouwde
zandsteenen wangen (± 1660) en een ijzeren haardplaat (XVIII);
eenige paneelen .(XVII) eener betimmering; een eiken portaal,
waarvan het schotwerk afkomstig is uit een huis in de Zijlstraathoek Nassaulaan; twee koperen wandarmen (XVII); een schilderij
(XVII c): Aanbidding der herders (in den trant van A. Bloemaert);
vier gesneden leeuwtjes (XVII), afkomstig van een heerenbank.
In het „heerenkantoor" een schoorsteen als in het vorig
vertrek, met een schilderij (XVII d, bloemstuk in den trant
van G. P. Verbruggen) in een omlijsting (XVII c); eiken betimmering (± 1650); beschilderde zoldering (XVII c), een eiken
kast (XVII B), een'spiegelkast (XVIII c), twaalf stoelen (XVIII)
vier gesneden leeuwtjes (XVII, afkomstig van een heerenbank);
lijst met de namen der kerkvoogden ( 1 737- 1 765); twee koperen
wandarmen; eenig tinwerk (XVII—XVIII).
In de vergaderkamer van kerkvoogden: een eiken deur met
omlijsting (+ 1650), vier eiken kasten (XVII), zes stoelen
(XVIII B); bord met de namen van regenten der diaconie
(XVII d—XVIII a).
In de groote sacristie: een waterverfteekening (1804, door
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H. P. Schouten), gezicht op het klokhuis uit het Westen; een

dito teekening (1844), naar een schilderij van P. Saenredam,
gezicht door de kerk naar het Zuiden; een in 0. I. inkt gewasschen
penteekening (1789, door V. van der Vinne), gezicht in de kerk
naar het Oosten. Waterverfteekening (XVII B), gezicht in de
St. Laurenskerk te Rotterdam, uit het Oosten.
In de kosterij: een kruisribgewelf (over de voormalige kleine
sacristie); een eiken kast (XVII); een beschilderd grafbord (1595)..
Aan de zuidzijde der kerk lage winkels (XVII a, maar gemoderniseerd).
De volgende schilderijen, uit de St. Bavokerk afkomstig,
zijn thans in het Frans Halsmuseum: St. Lucas de H. Maagd
schilderend (1532, altaarstuk der St. Lucaskapel door Maarten
van Heemskerck); twee zijstukken van een drieluik (1546, door
M. van Heemskerck), behoord hebbende tot het Drapeniersaltaar; de jongelingen in den gloeienden oven, altaarstuk (1575,
door P. Pietersz.) van het Bakkersgilde.
2. De NED. • HERV. 0. L. VROUWEN Of BAKENESSERKERK,
ter plaatse der oude grafelijke kapel gelegen, is een baksteenen
gebouw bestaande uit: een beuk (XV) met 5/10-gesloten koor en
met een westtoren, verhoogd (XVI a) en toen, met beziging van
het materiaal van den afgebroken toren der St. Bavokerk (zie
blz. 124), van een achtkante bergsteenen lantaarn met peervormige kroon voorzien; en eenen noordbeuk (1620-1640). Steunbeeren, gedeeltelijk met bergsteen bekleed. Ingang met geprofileerde bergsteenen omlijsting (XV d). Aan den oostkant een
bergsteenen portiek (1620, door Lieven de Key). Aan de Vrouwensteeg een Jonische portiek met gebeeldhouwd medaillon (1639).
Inwendig: houten tongewelven; in het koor worden de ribben
gesteund door de gesneden beelden (XV d) der Evangelisten,
in den noordbeuk door gesneden consoles (XVII A); zuilen
(XVII). De kerk bezit:
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Eiken koorgestoelte (XVII a).
Eiken preekstoel (1620).
Eiken doophek (XVII B).
Drie eiken tochtportalen (XVII a).
Vier koperen kronen (XVII B).
Drie klokken, waarvan eene in 1614 door Henricus Muers,
en twee in 1663 door F. Hemony te Amsterdam gegoten (deze
laatste maakten deel uit van het in 1795 verkochte klokkenspel).
De kosterswonin aan de Vrouweneg heeft een trapgeveltje
(XVII a), zijdelings overgebouwd en rustend op kraagsteenen.
3. De NED. HERV. ST. JANSKERK, in 1316 gesticht als kapel
der Johannieters, is een baksteenen, aan de oostzijde met bergsteenblokken verlevendigd, gebouw, bestaande uit: een schip
(XVI a) met latere 5/10-sluiting; een zuidbeuk (XIV B); en een
zuidelijken arm (XV, oorspronkelijk een kapel). Achtkante
met lood bekleede dakruiter (1595). In den westgevel spitsboognissen. Zuidportaal (XIV); oostportaal (1628).
Inwendig: pijlers, uit den oorspronkelijken zuidmuur gespaard.
Muurschalken (ten deele weggehakt). Houten tongewelven
(i4). De kerk bezit:
Eiken heerenbank (XVII).
Eiken borstwering (XVII) van een galerij.
Eiken tochtportaal (XVII A).
Orgel (XVIII d).
Verschillende zerken met huismerken; eenige laat-gothische,
waaronder twee (1444 en 1584) van St. Jansheeren; een (1596),
een (XVII c).
Een gebrandschilderde ruit (XVII A).
Drie koperen kronen (XVIII A) en achttien dito wandarmen.
Klok, in 1763 gegoten door J. en P. Verbrugge te 's-Gravenhage.
In de St. Janskamer ten Z. 0. der kerk een gesneden bordje
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(XVII), waarop: „Diakens comptoir"; zestien stoelen (XIX a);
twee geschilderde wapens op perkament.
Fragmenten van den preekstoel (+ 1500) bevinden zich in
een kist in de St. Bavo-kerk.
De kosterswoning heeft een trapgeveltje (XVII). Hiernaast
een poort (XVIII).
4. De NIEUWE Of ST. ANNA KERK, in 1649 (blijkens het opschrift
in den oostgevel) door Jacob van Campen gebouwd, ter plaats
der in 1644 afgebroken kerk van het St. Anna-klooster, is een
vierkant b'aksteenen gebouw, bestaande uit twee, een Grieksch
kruis vormende en door halfronde tongewelven overdekte beuken,
en, in de vier hoeken, door een lagere vlakke zoldering-in-vakken
gedekte ruimten. Steunbeeren met ingezwenkte buitenlijn.
Dorische kroonlijst en portiek. Festoenen. Rondboogvensters.
Aan de westzijde een toren (1613 door Lieven de Key, op de
grondslagen van den middeleeuwschen toren) met bergsteenen
balustrade en baksteenen achtkant, waarop een met lood
(vernieuwd 1833) bekleede houten spits (ten deele vernieuwd
in 1862), bekroond door een obelisk. Obelisken op de hoeken
der balustrade; zandsteenen portiek, waarboven een nis met
het stedewapen en: 1613.
Inwendig: de kruising wordt gedragen door vier vierkante
pijlers met Jonische kapiteelen, waarboven een architraaf. Tusschen elk dezer pijlers en de beide ermede correspondeerende
muurpilasters telkens een Jonische zuil. De gewelven hebben
eene in 1909 ontbloote beschildering uit den tijd van den bouw.
De kerk bezit:
Vierkanten eiken preekstoel (+1650) met koperen leuning
en vier koperen zuilen, die het klankbord dragen.
Twee koperen lezenaars (XVII B).
Orgel (1791, afkomstig uit de St. Bavokerk).
Eiken heerenbank (XVII).
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Zes koperen kronen (XVII), acht dubbele wandarmen en
een blaker (XVII).
Drie klokken, waarvan eene in i 525 door Medardus Waghevens te Mechelen gegoten; eene in 1615 door Henricus Muers;
en eene in 1 749 door Cypr. Crans Jansz. te Amsterdam.
5. De BEGIJNHOFSKERK, sinds 1586 eigendom der Waalsche
gemeente, is verbouwd en vergroot, na den brand (1348) van
het in 1262 gestichte Begijnhof. Zij bestaat uit een schip (ten
deele XIV A), sinds XVIII afgeschoten en tot kosterswoning
vertimmerd, met een hooger, 5/10-gesloten koor (XV a), en
eenen gedeeltelijk ingebouwden toren (XIV, bovendeel hernieuwd) met achtkante spits. Ten N. 0. van het koor de voormalige sacristie (XVI), ten Z. W. eenYportaal (XVa -dad),
metge m ). De westelijke travee van het schip vertoont
nog de oorspronkelijke plaatsing der vensters: een breed spitsboogvenster, waarboven een paar kleine, door segmentbogen
gedekte vensters.
Inwendig: houten tongewelf met geprofileerde schinkels;
in het westelijk gedeelte karbeelen en sleutelstukken (XVII a).
In den toren een kruisribgewelf. In het koor een deur met snijwerk (XVIII d). De kerk bezit:
Altaarsteen.
Eiken preekstoel (XVII. b).
Orgel (XVIII d).
Eiken bank (+ 1600).
Zerk van Johan Crucius.
Tapijtschildering (XVI a, gerestaureerd 1874).
Drie koperen kronen (XVII).
Klok (1512).
In de voormalige sacristie: eiken welving (XVI b) met Christuskop in het midden; een gebeeldhouwde zandsteenen schouw
(XVII) met eiken fries en met tegelbekleeding; vier geschil133
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derde ruitjes (1670) en vier wapentjes; tegels tegen de wanden;
vier gebrandschilderde ruiten (1623 en 1670); twee koperen lichtarmen (XVII); een eiken kast, twee tafels en een stoel (XVII c).
Boven de sacristie een vertrek met een vloer van oude plavuizen.
Een uit deze kerk afkomstig schilderij: portret van een begijn
(1635, op paneel door P. de Grebber), bevindt zich nu in het
Bisschoppelijk museum.
6. De EVANG. LUTHERSCHE KERK bezit een wandbetimmering
(XVII B), alsmede:
Eiken preekstoel (XVII d).
Fragment van een eiken doophek (XVII B).
Twee psalmborden (XVIII d).
In de telkamer een teekening (XVIII B), voorstellende de
oude kerk (in 1615 gebouwd ter plaatse van het Witheerenklooster) .
In de consistoriekamer een schoorsteen met een grauwtje
(1767, door A. Elleger); een staande klok (XVIII B), negentien
stoelen en een leunstoel (XVIII B); drie teekeningen (XVIII B),
voorstellend de oude kerk; een penteekening, voorstellende
eene honderdjarige vrouw (- 1811).
7. De DOOPSGEZINDE KERK is een eenvoudig baksteenen
gebouw (1683). Aan de Groote Houtstraat een portiek (1757).
Zij bezit:
Twee koperen lezenaars (XVIII B) op arm.
Palissanderhouten kast (XVII); eiken kast (XVII); tafeltje
op geslingerden voet (XVII B).
Twee tinnen kannen en twee dito bekers (XVII); vier tinnen
kandelaars (XVII).
8. De moderne REMONSTRANTSCHE KERK bezit:
Twee gegraveerde zilveren Avondmaalsbekers (vermoedelijk van 1677).
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Gegraveerd zilveren blad (XVIII a).
Een portretje van den predikant Paschier de Fijne (15881661), in potlood geteekend door C. Visscher.
9. Het BISDOM HAARLEM bezit de volgende voorwerpen,
bewaard ten huize van den Bisschop (zie g 255):
Staf (XIV, vermoedelijk afkomstig van de abten van Egmond), bekleed met verguld zilver, waarop een rankenornament; den nodus versierd met ruitvormige noppen, waarin de
borstbeelden der Apostelen; de krul, opkomend uit een gothische architectuur met contreforten, fialen en geveltopjes, en
versierd met plaatjes van doorzichtig email; onder de krul
een dragende engelfiguur, en in het midden ervan een gedreven
voorstelling der kroning van Maria.
Zilveren wierookvat (XVI a, afkomstig uit de R.K. kerk te
Edam).
Ivoren corpus (XVI d):
Kazuifel, twee dalmatieken en koorkap met geborduurdevoorstellingen (XV d, sterk gerestaureerd).
Tabernakel (XVII d), opgelegd met schildpad en zilver.
Palissanderhouten kast (XVII B).
Tien groote en zeven kleine wapenborden (XVIII) van
Chineesch porselein.
Ia. De R. K. KATHEDRALE KERK (H, Bavo) bezit een verguld
zilveren doos (XVIII c). Een schilderij uit deze kerk afkomstig, voorstellende een Ecce Homo (+ 155o, op paneel),
bevindt zich thans, in bruikleen, in het Bisschoppelijk museum
(Gids, 1913, nr. III 224); eveneens een, uit de pastorie dezer
kerk afkomstig schilderij (1635, door P. Saenredam), voorstellende het inwendige eener R. K. Kerk (Gids, 1888, nr. 281).
I I. De R. K. KERK VAN DEN H. JOZEF, een gebouw in Water..
staatsstijl (1841, door H.H. Dansdorp) bezit:
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Gedreven zilveren monstrans (blijkens de merken: 1618, door
Ernst Jansz. van Vianen)
Gedreven zilveren adelaar.
Zwaar verguld houten Madonnabeeldje (XV?)
In de pastorie: Portret (1599) van W. Bannius, in de oorspronkelijke lijst; portret (+ 1700) van een priester; schilderij
(XVII c/d) door, of in den trant van, Jac. de Wet; twee copieën
(XVII b) naar Rubens. Een schilderij (XVI a) en een (XVI B)
bevinden zich in het Bisschoppelijk museum (Gids, 1913, kamer
2, nrs. 89 en IO2).
een
gebouw in Waterstaatsstijl (1843, naar ontwerp van T. F. Suys)
bezit:
Gedreven zilveren Miskelk (± 1650).
Gedreven zilveren Miskelk (geschonken 1636).
Gedreven zilveren pyxis (XVII a).
Gedreven zilveren pyxis (XVII c)
In de pastorie: schilderij (Vlaamsche School, 1637): tafereelen
uit het leven van den H. Franciscus; Schilderij (Vlaamsche
School, XVII B): Golgotha; schilderij (XVII): H. Franciscus
v. Assisi ; schilderij (XVII) : Avondmaal ; vier schilderijen
(XVII b): borstbeelden van schrijvende mannen (Evangelisten?).
12.

De R. K. KERK VAN DEN H. ANTONIUS VAN PADUA,

13. De R. K. KERK VAN O. L. V. ROZENKRANS bezit:
Zilveren wierookvat (XVII c).
Zilveren doodkistje (XVII).
In de pastorie: Drie geschilderde portretten (1796, 1807, 1827);
schilderij (XVIII c): dame met papegaai. Een schilderij: De
H. Bavo, door J. de Bray (afkomstig uit de voormalige St. Bavokerk in de Spaarnwouderstraat) en een drieluik: Aanbidding
der wijzen, O.L.V. Boodschap en O.L.V. Zuivering zijn thans,
in bruikleen, in het Bisschoppelijk museum.
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14. De R. K. KERK VAN DEN H. JOHANNES DEN DOOPER bezit:
Verguld zilveren Monstrans (± 1650).
Zilveren Miskelk (XVII d) met lepeltje.
Zilveren lezenaar (XVII c) met gegraveerde medaillons.
Drie canonborden in zilveren omlijstingen (XVIII d).
15. De OUD-KATHOLIEKE KERK is een goed bewaard gebleven
zolderkerk (1636, doch XVIII a het meubilair ten deele gewijzigd). Houten tongewelf. Galerij met balustrade (XVII c)
Stucversiering (XVIII a) achter het altaar. Twee deuromlijstingen (XVII c). Zij bezit:
Altaar met gesneden tabernakel (XVIII c).
Eiken communiebank (XVIII a); twee fragmenten der vorige
communiebank (XVII c).
Gebeeldhouwden eiken preekstoel (XVIII a), afkomstig uit
een Amsterdamsche schuilkerk.
Twee koperen lichtarmen (XVII).
Verguld koperen monstrans (XVII c).
Verguld zilveren ciborie (1718 volgens Voet, Merken van
Amsterdamsche goud- en zilversmeden).
Verguld zilveren Miskelk (XVII b, Antwerpsch werk).
Verguld zilveren Miskelk (1726, met opschrift :1745).
Zilveren kelk (XVII d).
Koperen pyxis met email cloisonné (XVI).
Twee zilveren ampullen (XVIII d); twee zilveren ampullen
(XVIII b).
Gedreven zilveren ampullenblad (XVII c);
Gedreven zilveren blaadje (XVII d); zilveren blad (XVIII d)
Zilveren bakje (XVII B) ten gebruike op Aschwoensdag.
Gedreven zilveren Godslamp (blijkens de merken Amsterdamsch werk van 1767, vermoedelijk door Nic. de Jager).
Koperen Godslamp (XVII B).
Gedreven zilveren wierookvat en -scheepje (XVII c).
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Gedreven zilveren altaarschel (XVII c).
Zilveren lavabo-bekken met kan (1745).
Zilveren krul (1742, blijkens de merken) van een bisschopsstaf.
Twee gedreven zilveren kandelaars (± 1660); twee (XVIII a).
Gedreven zilveren kaarsendomper (XVII c).
Zes koperen kandelaars (XVII a); vier (XVII B).
De volgende paramenten: een geborduurd Misstel (XVIII a)
met Venetiaansche kant langs het altaarvoorzetsel; een kazuifel
met een gedeelte van het kruis in goudbrokaat (XVI); vier
altaarvoorzetsels met Venetiaansche kant (XVIII a).
De volgende portretten: een op paneel, van M. Franciscus
Lissing (+ 1621), drie pastoorsportretten (resp. ± 1700,
XVIII b en XVIII c), een portret (.Hollandsche School XVII)
van een pastoor op zijn doodsbed.
Een wortelnotenhouten secretaire (XVIII).
16. De NED.-ISRAELIETISCHE SYNAGOGE bezit:
Goudleerbehangsel (XVIII a) ter bekleeding van de Ark.
Eenige damasten en zijden voorhangsels (XVIII).
Twee zilveren siertorens (XVIII d).
Geborduurden wetsmantel. (XVII d).
Zilveren specerijbusje (XVIII a).
Koperen chanoeka-luchter (± 1700).
Twee leuningstoelen (XVIII d).

I 7. Van het voormalig PREDIKHEERENKLOOSTER, 1287 gesticht
op het terrein achter de grafelijke halle, is een gedeelte verbouwd
tot het Prinsenhof (zie d 2); de overige ruimte, het z.g. PAND,
wordt thans ingenomen door stedelijke bureelen en bergplaatsen
(gelijkvloers) en door het stedelijk archief (verdieping). Baksteenbouw: kloostergang met riblooze kruisgewelven (+ 1500)
op kraagsteenen, in het zuidelijk en zuidwestelijk gedeelte
ook op zuilen met kapiteelen; oorspronkelijk waren hier de
ruimten (Refter ?) naast de kruisgang in open verbinding
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met deze, later zijn de intercolumniën dichtgemetseld. De
noordelijke en de westelijke arm (zie d 2) aan de zijde
der Pandplaats zijn eveneens dichtgemetseld. Rond- en segmentbogige muurnissen, waarin spitsbogige openingen; de pijlers
tusschen de spitsbogen hebben banden van tufsteen, afkomstig
uit den oorspronkelijken bouw. Op de kloostergang is een verdieping (XVI?) opgetrokken. In den N. 0. hoek een wenteltrap.
In den Z. W. hoek een venster in omlijsting (XVI d).
Aan de O.zijde de kapittelzaal (thans magazijn van brandbluschmiddelen) met kruisgewelven, in het midden gedragen door twee
zuilen. Ten N. hiervan een laat-gothische poort, en, meer oostelijk, aan de Marktzijde een met ribgewelven overkluisde doorgang
(XV B), waarboven een XVIII c verbouwd vertrek (thans
bij het Raadhuis getrokken). Andere portieken (XV d), toegang gevend tot het Pand, bevinden zich aan de Zijlstraat en
aan de Nobelstraat.
4f. Het voormalig MARIA MAGDALENA-KLOOSTER, 1474 gesticht, XVI d tot Pesthuis, 1656 tot Armekinderhuis ingericht en
daarna (1661) vergroot, in 1765 vereenigd met het H. Geesthuis
en toen Weeshuis geheeten (tot 1870), sinds XIX a GARNIZOENSINFIRMERIE bestaat uit verschillende, om een binnenplaats gelegen, gebouwen:
a. de kerk (XV d), een baksteenen (thans door vloeren
in verdiepingen verdeeld) gebouw met hooger, afgescheiden,
3/8-gesloten koor. Overblijfselen van baksteenen traceeringen
(XV) in een koorvenster. Schipvensters uitgebroken. Boven den
westgevel het begin van een achtkanten toren (tot schoorsteen
verbouwd) met laat-gothische versiering. Inwendig: spits tongewelf, met geprofileerde schinkels ; over het koor.
b. ten W. van de kerk een gebouw (1660, blijkens den stichtingssteen) op overwelfde kelders. Vernieuwd e. poort met gebeeldhouwden steen (XVII a).
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c. bijgebouwen. Hier vindt men: in de wachtkamer een
betimmering met twee gesneden wapens (XVIII c); een schoorsteen met vers (1757) door Olthoff; in een andere kamer een
betimmering (ten deele XVIII c); een schoorsteen met omlijsting (XVIII c).

19. Van het Voormalig CARMELIETEN-KLOOSTER, I249 gesticht,1347 afgebrand, daarna herbouwd, na de Hervorming voor
verschillende doeleinden, in gebruik genomen, is slechts over:
de z. g. Guldenbergspoort (XVI d) aan de Groote Houtstraat,c)
van baksteen met zandsteenbanden. Geprofileerde korfboog,
waarboven een venster, gedekt door drie rollagen, waarover
weder een korfboog. Bovendeel (1834).
Een eiken balksleutel (XV b), uit dit gebouw afkomstig,
is nu in het Bisschoppelijk museum. Portretten der Hollandsche
graven, zie d 1.
20.

FRANCISCANENKLOOSTER. Poort,

21.

ST. URSULA-KLOOSTER. -

zie f .^

Zie f 23.

f. Gebouwen van liefdadigheid en wetenschap.
I. Koudenhorn. Het voormalige DIACONIEHUIS (17681786), in 1810 als kazerne in gebruik genomen, is een groot
baksteenen gebouw, bestaande uit vier om een binnenplaats
opgetrokken vleugels. Poort van blokwerk. Boven een poort
van het binnenplein: 1770.

Olieslagerslaan. Het NED. HERV. WEESHUIS (1908) bezit: een
kabinetorgel (1760, door P. Muller), twee schilderijen: een gezicht
in de Bakenesserkerk met weeskinderen (1848, door A. G. Ehnle),
een gezicht in de keuken van het oude weeshuis (1778, door
W. Horstink). In de regentenkamer: een eiken tafel (XVII),
twaalf stoelen en een leunstoel (4- 1800), een ovale tafel (XVIII c),
2.
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een palissanderhouten kussenkast (XVII c); een gesneden en
vergulde spiegellijst (XVIII c) met bekroning (geslachtswapens
en wapen van Haarlem), een vergulde spiegellijst (XVIII d),
een tafelklok (XVIII a); een met ijzer beslagen kist (XVII d);
een lijst

(1747-1804)

van regenten en een lijst

(1747-1808)

van moeders van het Armekinderhuis; eenig glaswerk en Chineesch porselein (XVIII); twee tinnen kannen (XVII), eenig
tinwerk (XVIII); verder de volgende schilderijen: twee duinlandschappen door J. van Goyen, twee gestoffeerde rivierlandschappen door Dion. Verburg, prediking van Johannes den Dooper, inzameling van het manna, beide door Jac. de Wet, twee
waterverfteekeningen (XVIII), twee pastels (XVIII).
3.

Kleine Houtweg. Het DOOPSGEZIND WEESKUIS ('1874) bezit:

een portret (179.) van A. Hugaart Heems, door W. Hendriks,
en een regentenstuk (1834), door J. A. Kruseman.
4.

Groot Heiligland. Het voormalig OUDEMANNENHUIS,

gesticht in 1608, sinds 1810 Ned. Gereform. Weeshuis, 1866
ingericht voor Burgeravondschool, 1917 tot Stedelijk museum
(Frans Halsmuseum, zie

h

1), bestaat uit vier om een binnen-

plaats opgetrokken vleugels, waarvan de westelijke en het
poortgebouw in het midden van den oostelijken vleugel tot
den oorspronkelijken bouw behooren.

a.

Westvleugel. Gestrekte baksteenen gevel (XVII a) met

Zandsteenblokken in de vensterneggen en ontlastingsbogen;
over het midden een trapgevel met zandsteenen klauwstukken,
twee ovale medaillons (wapens van Holland en van Haarlem),
fries (waarin: 1608) en bekronend fronton (XVII d), waaronder wijzerplaat. Op het dak een open koepel

(1820). Deur in

omlijsting en met bovenlicht (XVIII c). Aan de zijde van het
Klein Heiligland een poort (1681) met versierden sluitsteen en
wapens. In de voormalige eetzaal gesneden balksleutels en kraagsteenen (XVII a). Opschriftbord (1765).
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Poortgebouw (4- i600) aan het Groot Heiligland. Boven
den vernieuwden ingang het beeld (XVII A) van een ouden
man. Aan de zijde der binnenplaats is de poortopening, van
profielsteen met bergsteenblokken, geflankeerd door Dorische
pilasters, die een hoofdgestel dragen, waarin maskers. Hierboven
voetstukken met borstbeelden erin, en, in het midden, een naar
de kroonlijst opgaande pilaster. In den doorgang een steen
met het wapen van den stichter Frans Bekesteyn en met cartouche. Aan de zijde van de Gasthuisvest een poort (XVII a)
met gevelsteen. In den gevel van den noordvleugel is, aan den
kant der binnenplaats, een uit de voormalige Latijnsche school
afkomstig zandsteenen poortje (-I-- 1630) met het stadswapen
en opschriften in het Grieksch en het Latijn, ingemetseld. Op de
binnenplaats een voetstuk (XVIII a) van een zonnewijzer.
b.

5. Jansstraat 36. Het DIACONIEHUIS DER NED. HERV. GEis sinds 1856 gevestigd in een huis (XVII a) ter plaatse
van het St. Dansklooster. Baksteenen gevel met bergsteenen
banden. Ontlastingsbogen met bergsteenen versieringen (boven
de vensters gelijkstraats de aanzetsteenen naar boven omgebogen). Gesmeed ijzeren hek (XVIIÍ a), thans geborgen in een
loods naast de St. Janskerk.
Inwendig: Overwelfde kelders; gesneden trapleuning (XVIII
c); trappenhuis met stucversiering; in de gang een grauwtje
(1758) door Take Jelgersma (afkomstig uit een schoorsteen in
de voorzaal) in gesneden omlijsting; en, boven een deur, een
schilderij (XVII c, afkomstig uit de Infirmerie), voorstellend
den landmeter Andries van de Wal (f 1671). In de voorzaal
een stucplafond (XVIII c), aangebracht tegen de balkenzoldering. In de regentenzaal: een deurbetimmering; een marmeren
schoorsteen met betimmering en spiegelomlijsting. In de directiekamer een geschilderd behangsel (1758, door J. Augustini);
een marmeren schoorsteen met spiegelomlijsting. Drie deurMEENTE
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stukken en een schoorsteenstuk (XVIII b): bloemen. Op
de verdieping twee marmeren schoorsteenen met betimmering
(alles XVIII c).
6. Kleine Houtstraat. Het ST. ELISABETHSGASTHUIS, gesticht XV a ? verbrand 1576 en toen verplaatst naar het terrein
van het Franciscanenklooster (1456), van welk klooster nog
een poort (± 1500), gedekt door een Tudorboog (sluitsteen
XVI d: de drie kronen van St. Elisabeth) aan de Kleine Houtstraat (ioo) over is; daarna herhaaldelijk verbouwd en uitgebreid (1634, 1644, 1681 en XIX), heeft aan de Klein floutstraat (pst 116) een ingang (XVII b), waarboven een cartouche met het wapen van St. Elisabeth, en aan het Groot
Heiligland een hardsteenen poort (1767, blijkens het jaartal
op de architraaf) met Dorische pilasters en driehoekig fronton;
waaronder een fries met relief (1612); in het boogveld twee
gesneden wapens. Hierachter, aan den binnenhof, een zandsteenen poort (1681) met festoenen en wapens. Aan dezen hof
ook een poortje (+ 1600) in den trant van L. de Key, met gebeeldhouwden sluitsteen, cartouche en obelisken.
Inwendig: In de gang een gesneden eiken portiek met twee
wapens en, op de kroonlijst, de beelden van een ouden man en
een oude vrouw; een stilleven (XVII), geschilderd door Leemans (gerestaureerd 1920, door D. de Wild); een grisaille (XVIII
c), behoorende tot een reeks, waarvan zes andere in de regentenzaal; vier vrouwenportretten (XVII d en XVIII, gerestaureerd door D. de Wild 1920); een koperen lantaarn (XVII).
Eiken wenteltrap met tegelbekleeding.
In de regentenzaal (i68i): eiken betimmering, gebeeldhouwde zandsteenen schouw met gesneden mantel en twee gesneden
luchters in den vorm van een arm; gegoten schoorsteenplaat
(XVII d); e' iken balie; eiken kast en bolpoottafel (XVII A);
twaalf iepen stoelen (XVIII d); mahoniehouten vuurscherm
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(XVIII b) met borduurwerk; zeven koperen kandelaars (XVII B);
glazenkast met glaswerk (XVII—XVIII); eiken kist met oorkonden (sinds XIV d) en perkamenten „Caertboek" door den
landmeter P. Wils; twee verkeerborden (XVII); een regentenstuk (1736, door Frans Decker), een regentenstuk (1819, door
W. Mol); zes grauwtjes (door, of in den trant van Jac. de Wet)
van een reeks, voorstellende de werken van Barmhartigheid,
waarvan het zevende in de gang hangt.
In de regentessenzaal: schouw met marmeren zuilen; gesneden
mantel (1643), waaraan drie koperen handvatsels, en met een
schoorsteenstuk, voorstellend vier regentessen, door J. Verspronck; een notenhouten bolpoottafel (gerestaureerd), een eiken
kast (XVII c), een palissanderhouten kast (XVII c), zes eiken
stoelen en een eiken leunstoel (XVII), een eiken linnenpers (XVII)
op een bolpoottafel; een koperen kroon (XVII); gesneden lijst
(XVIII a) om een naamregister; een regentessenstuk (1740,
door Frans Decker), in gesneden lijst met wapens; schets in olieverf, voor het regentenstuk van W. Mol (1819); bloemstuk
(1721, door Laurens van der Vinne). In de zusterseetzaal: eiken
balkenzoldering; gebeeldhouwde zandsteenen schouw (XVII c)
met eiken mantel, tegelbekleeding en haardplaat, en met een
s choorsteenstuk (XVII B, copie naar Rubens); een eiken bolpoottafel, een eiken kast, een eiken kist, twee eiken banken
(alles XVII A); zes lijsten (XVII—XVIII) van regenten en
regentessen; een bloemstukje (XVII a), in den trant van
H. Bolongier. In de kamer hiernaast: marmeren schoorsteenmantel (XVIII c); gegoten ijzeren haardplaat. In de keuken:
tegelbekleeding; mahoniehouten hoekkastje (XVII d) met
tinnen fontein.
Verder een verzameling koper- en tinwerk en eenig Delftsch
aardewerk.
De huismeesterswoning heeft een trapgevel met cartouche
(XVII b) boven den ingang. De achtergevel (XVII d) is versierd
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met festoenen en wapenschilden, en bekroond door een dakruiter met klok.
Aan het Groot Heiligland 63-85 een reeks vanleenvormige
trapgeveltjes (XVII a, vernieuwd).
Twee portretten: Thomas en Alex. Livingstone, uit dit gasthuis afkomstig, zijn thans in het raadhuis (zie d 1).
Zeventien schilderijen, uit dit gesticht afkomstig, w.o. een
(1641) door Frans Hals, voorstellend de regenten van dit gasthuis, bevinden zich thans in het Frans Halsmuseum (Catal.
1919, nrs. 6, 22, 53, 69, 70, 122, 128, 35 8, 359, 35 6, 348, 346,
349 222, 232, 255, 262).
7. Jansstraat 54. Van het ST. BARBARA-GASTHUIS, 1435
gesticht, is nog slechts over een poort van bak- en bergsteen
met gebeeldhouwden sluitsteen. Op de lijst daarboven: 1624.
Hierboven een relief: afbeelding van het inwendige van een
gasthuis, en een tijdvers. In den muur boven de poort een car,
touche met wapen.
In het Frans Halsmuseum bevinden zich vier tafereel3n
(XVI A) uit het leven van Jezus, vier Evangelisten (eveneens
XVI A) en een schilderij (XVII b), afkomstig uit dit gesticht.
8. Schotersingel 2. Het STADSARMENHUIS, oorspronkelijk
Leprozenhuis, 1319 gesticht, verbouwd XVI en tot dolhuis
ingericht, vervolgens vernieuwd 1602, daarna (1704) tot stadsarmenhuis ingericht, verbouwd 1747, blijkens opschriften, en
1883 belangrijk gewijzigd, bestaat uit:
a. eene groep grootendeels moderne gebouwen (ter plaatse
van het voormalige dolhuis), aan vier zijden eene binnenplaats
omsluitend;
b. eenige gebouwen, overblijfselen van het voormalige leprozenhuis en van de St. Jacobskapel (1319) r gelegen aan een tweede
binnenplaats.
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a. Hierin de hoofdingang, bestaande uit een rondbogige
portiek met aanzetstukken (1704). Boven het sluitstuk een kroon
met guirlandes, te weerszijden waarvan het oude en het nieuwe
gemeentewapen. In den westelijken muur der eerste binnenplaats een gevelsten met cartouche (1564). Aan de oostzijde
een steen met het jaartal: 1747. Aan den noord-oostelijker
hoek cen eenvoudige zij-trapgevel (XVI c) van bak- cn bergsteen,
met toppilaster op leeuwenkop. In den top een steen met cartouche (1564). Hiernaast, in een modernen gevel, een steen(1602).
b. Aan de westzijde der tweede binnenplaats een gevel
met resten (XVI) van het voormalige leprozenhuis en een steen
(1559). In den zuidmuur van dit gebouw houten kruiskozijnen.
De aan de zuidzijde dezer binnenplaats gelegen St. Jacobskapel
heeft nog een rechtgesloten koor en een vierkanten toren (XV d)
met houten spits. Tegen den noordelijken muur twee eenvoudige
steunbeeren. In, den koormuur eene venstertraceering (XV).
Inwendig: In a. Boven het gebouw aan de zuidzijde der eerste
binnenplaats een balkenzoldering (XV). In een poortje aan de
oostzijde bevindt zich neg eene cel (XVI) voor krankzinnigen.
In de regentenkamer van het armenhuis: betimmering (XVIII);
een schoorsteen met spiegelomlijsting (XVIII c); een geschilderd behangsel (XVIII c); bord met regentennamen in omlijsting; eenig tinwerk (XVI en XVII). In b. Het gebouw aan de
westzijde der tweede binnenplaats heeft een bekapping (XV B)
en balkenzoldering. In de voormalige St. Jacobskapel een balkenzoldering (XVI). Sleutelstukken (XVI). In den toren een
klok met opschrift en jaartal: 1700. Twee regentenstukken.
(1667, door Jan de Bray) en een schilderij (1637, door P. de
Grebber), voorstellende den profeet Elisa en den veldoverste
Naaman, uit het leprozenhuis afkomstig, zijn thans in het
Frans Halsmuseum (catal. 1919, nrs. 38, 39, en 118).
9. Kleine
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malig klooster der Lazaristen, sinds XVI voor' de tegenwoordige bestemming ingericht) bestaat uit een, thans grootendeels vernieuwd, gebouw dat aan de achterzijde met twee
vleugels een binnenplaats omsluit. Vlakke voorgevel met twee
bergsteenen banden. Laat-gothische zandsteenen ingang (XV d),
waarboven een rond venstertje (XVI) in omlijsting. In den
top van een zijgevel (Gortesteeg) een eenvoudig kruiskozijn.
De achtergevel, aan het binnenplein, heeft houten kruiskozijnen
en, onder de daklijst, metselmozaiek in roode en gele steen.
Inwendig: In de gang (van nr. 70) een sleutelstuk (XV d).
Trapportaal (:1: 160o) met gesneden betimmering en met een
wenteltrap (± 1600). Gang met blauwe tegels (XVIII). In de
achterkamer van den rechtervleugel: gesneden deur-(± i600),
eiken balk met twee geprofileerde sleutelstukken (XVI a); gesneden houten schoorsteenmantel (XVII a); tegelbekleeding
(XVIII). In de achterkamer van den linkervleugel een gesneden
houten schoorsteen (XVII d); lijst van commissarissen ( 1 755'793) . Een schilderij (1669, door Job. Berckheyde), voorstellende
Jozefs broeders in Egypte, uit deze stichting afkomstig, is in
het Frans Hals-museum (catal. 1919, nr. 19).
m. Wijde Appelaarsteeg I I. Het BAKENESSER HOFJE, , Of
de Bakenesser kamers, gesticht door Dirk van Bakenes (1395),
meermalen verbouwd (XVII) en gewijzigd (1756), bestaat
thans uit twaalf, aan drie zijden van een rechthoekig binnenpleintje gelegen woningen (XVII). De vroegere hoofdingang,
Bakenessergracht 66, thans buiten gebruik, heeft een deurkozijn met Tudorboog, waarin aanzet- en sluitsteenen. Bovenin
een cartouche met opschrift en jaartal: 1639. Aan de Wijde
Appclaarsteeg een rondbogig poortje (1628), geflankeerd door
Ionische pilasters, en gedekt door een segmentvormig fronton,
waarin een cartouche (XVII b) met opschrift en jaartal: 1395.
Aan de binnenzijde van dezen ingang een sluitsteen met de jaar147
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tallen 1 628 en 1766. Eenige der woningen hebben houten kruiskozijnen (XVII). Inwendig: in de regentenkamer een lijst met
namen van regenten in omlijsting (XVIII d). Een pand van een
gebrandschilderd glas (XVIII a) met drie en twintig wapens
in kleuren, en met afbeeldingen van oude vrouwen in grauw, en
een portret (1513) van Dirk van Bakenes, afkomstig uit dit
hofje, bevinden zich in het Frans Halsmuseum (Catal. 1919,
nr. 357).
I I. Lange Heerenstraat. Het HOFJE VAN BERESTEYN,
gesticht : 1685, heeft in den achtergevel, boven de deur, een
gesneden beertje. Inwendig een gesneden wapen (XVIII).
Het bezit de volgende schilderijen: portret (± 1660) van Emerentia van Beresteyn; portret van Johanna van Beresteyn op
haar doodsbed (1649, door P. Verbeek); portretten (+ 1630)
van Paulus van Beresteyn en Catharina v. d. Eem. Voorts zes
wapenruitjes (XVII).
Een portret van Emerentia van Beresteyn (XVII b, door
H. Pot ?, toegeschreven aan Frans Hals), is thans in de verzameling Rothschild te Frankfort a.d. M. Drie portretten: van Paulus
van Beresteyn (1629, door Frans Hals), van Catharina Both (als
voren) en van Paulus van Beresteyn met zijne familie (XVII b,
toegeschreven aan Frans Hals) zijn thans in het Louvre te Parijs.

Tuchthuisstraat 8. Het BROUWERSHOFJE of St. Maartenshof je, gesticht 1472, verbrand 1576, herbouwd 1586, bestaat uit acht woningen, vier aan vier te weerszijden van de
ingangspoort gelegen, en aan de achterzijde uitkomend op een
binnenpleintje. De ingang heeft een deurkozijn met sluit- en
aanzetstukken, waarboven een halfcirkelvormige rollaag, het
boogveld is omlijst met een bergsteenen profiel. Houten opschriftbord. In den buitengevel, in ankers: i 586. Inwendig: in
een der woningen een geverfde eiken betimmering (XVI).
12.
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13. Lange Heerenstraat. Het CODDE ' S HOFJE, of hofje van
Spoorwater, gesticht in 1611, door Mr. P. Codde, aan het Klokhuisplein, in 1871 gesloopt en herbouwd op de tegenwoordige
plaats, bezit: twee Delftsche stellen (XVIII), een van vijf en
een van drie stuks. Zes glazen (XVIII). Een damesportret (Hollandsche school, : 1580) in lijst (XVI d).
14. Witte Heerenstraat 32. Van het voormalige COOMANSgesticht, door het St.-Nicolaas of koopmansgild,
in 1613 voltooid, in 1645 uitgebreid met een gildehuis, in 1871
gedeeltelijk gesloopt, bestaat thans nog alleen het gildehuis;
in particulier bezit, en een rondbogig poortje van bak- en bergsteen, waarboven een gebeeldhouwde steen met opschrift en:
1659. Geribde deur met klopper.
HOFJE, 1611

15. Jacobsstraat. Het HOFJE VAN GRATIE, 1554 gesticht,
heeft, in de regentenkamer: zes gesneden balksleutels (XVII a),
en een schoorsteenbetimmering met opschrift; boven de deur
dezer kamer snijwerk met het gemeentewapen; een schilderij
(XVII d), voorstellend de aankomst van Willem III in Engeland.
Goudleer-behangsel, uit dit hofje afkomstig, is thans in het
Frans Halsmuseum.
16. Warmoesstraat 23. Het HOFJE ; DE GROENE TUIN,'
in 1886 geheel verbouwd, heeft in den muur van
het waschhók een gevelsteen (XVII), afkomstig uit den voormaligen hoofdingang in de Lange Veerstraat. In de regentenkamer
bevinden zich de volgende schilderijen: portret van een man
(1615) en portret eener vrouw (XVII a); aanbidding der Wijzen (XVI b); Christus in Emmaus (1 1650, door, of in den trant
van, P. Soutman); twee borstbeelden (XVI d) van een echtpaar;
het deksel van een doosje, waarop geschilderd het portret van
Mr. P. Codde (XVI d), en de bodem, beschilderd met een
1616 ' gesticht,
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wapen, beiden afzonderlijk tegen den wand hangend, evenals
de binnenkant van een deksel, met een mansportret (XVI d),
en de bodem van een doosje met een wapen; H. Familie met engel
(vermoedelijk Italiaansche school). Een schilderij (± 1500, op
paneel) uit dit hofje afkomstig is thans in het Bisschoppelijk
museum. (Zie Gids, 1913, blz. 20, no. 287).
17. Kleine Houtweg 85. Het HOFJE VAN HEYTHUYZEN,
1651 gesticht, vó6rdien buitenhuis van Willem van Heijthuijzen,
bestaat uit een eenvoudigen bak- en bergsteenen voorbouw, en
elf daarachter om een binnenplein gelegen woningen. Het
voorgebouw (midden XVII) heeft een hooger opgaand middengedeelte (gerestaureerd XIX d), en, boven een deurkozijn
met architraaf en deklijst, een cartouche met opschrift en jaartal:
1651. Inwendig: in de vroegere regentenkamer een ronde glasruit met het wapen (1651) van Tieleman Rosterman, en opschrift.
Het portret van den stichter, Willem van Heijthuijzen (XVIIb,
door Frans Hals), uit dit hofje afkomstig, is thans in het Koninklijk museum te Brussel.
18. Witte Heerens 24. Het FRANS LOENENHOFJE, j
1605 gesticht uit de nalatenschap van Frans Claes Loenen,
in 1609 vergroot, in 1736 verbouwd, bestaat thans uit een
poortgebouw en uit zestien, aan drie zijden van een rechthoekig
binnenplein gelegen woningen. Het poortgebouw heeft een
rondbogigen ingang, geflankeerd door pilasters. Sluitsteen met
masker. Boven de deklijst, eindigend in voluten, een cartouche
met een blank wapen. Onder de deklijst een opschrift en: 1625.
Aan de binnenzijde van den ingang een geblokte portiek, waarin
een steen met afgehakt wapen en: 1607. In het midden van den
gevel, tegenover den ingang, een steen met een wapen (1609),
een steen met Latijnsch opschrift (1609) en een steen met opschrift betreffende 4e verbouwing (t,z46). In den gevel van het
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huisje G/H een steen met een vers (I. Olthof, 1736). Inwendig:
in de regentenkamer een goudleeren behang; een portret (1561,
beschadigd) van den stichter op i8-jarigen leeftijd; drie gesneden naamlijsten (XVIII d) van regenten; een spiegeltje (XVIII
d); enkele bokalen. Twee schilderijen (mansportretten, 1S35 en
1545) uit dit hofje afkomstig, zijn in het Frans Halsmuseum
Catal. 1919, nrs. 360, 361).
19. Barrevoeterstraat 7. Het HOFJE VAN Loo of Gasthuishofje,
1489 gesticht door Simon Pieters van Loo, 1675 en 1777 hersteld,
: 1890 verkleind, waarbij voorgevel en poort gesloopt werden,
bestaat uit vijftien eenvoudige huisjes (XVII B, deels gerestaureerd), aan een binnenplaats .gelegen. In nr. 7 p/0 is in den
gevel ingevoegd een gesneden houten kalf (± 1700) met het
wapen van het St. Elisabethsgasthuis tusschen twee hoornen van
overvloed. Op de binnenplaats een hardsteenen pomp (XVIIIb)
met hetzelfde wapen.
20. Witte Heereng 16. Het LUTHERSCHE HOFJE, 1607
gesticht, 1804 geheel verbouwd (blijkens steen in een der
.
gevels)
:.X
21. Nieuwe Gracht 2. Het HOFJE VAN NOBLET (1758--'60)
bestaat uit een eenvoudig hoekhuis met een rijker aanbouw
(1760). Versierde zandsteenen middentravee met het wapenNoblet en met een bekroning, waarin een wijzerklok. Inwendig
(XVIII c): vestibule met stucversiering. Regentenkamer met
stucplafond, marmeren schoorsteenmantel met grauwtje (1763,
door T. Jelgersma) in vergulde omlijsting; goudleerbehangsel;
tapijt; zeventien ovale portretten van regenten (XVIII B-XIX A); gesneden tafel (XVIII a); zes stoelen (XVIII B),
met trijp bekleed; boven de deur een geschilderde regentenlijst.
In een andere kamer: goudleerbehangsel; een tafel en twaalf
stoelen (XVIII d); eenig glaswerk (XVIII).
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22. Kruisstraat 44. HET HOFJE VAN OORSCHOT, 1770 geter plaatse van het voormalige H. Geesthuis (gesticht i 394,
gesloopt 1068), bestaat uit een hoofdgebouw, dat met twee vleugels aan drie zijden een binnenplein omsluit, door een hek van
de straat gescheiden. Dit gesmeed ijzeren hek (1769) heeft vier
steenen pijlers, waarvan de beide middelste door een vaas
bekroond worden. Te weerszijden hiervan twee eenvoudige
poortjes. In het hoofdgebouw de ingang, met deuromlijsting,
waarin een steen (1768); driehoekig fronton, waarin een afgehakt alliantiewapen. Inwendig: in de regentenkamer een schouw
(XVIII c) met wapens Van Oorschot en Savary; zes stoelen
en twee leunstoelen (XVIII e); speeltafeltje en kastje (XVIII c).
In de vestibule een houten tafel (XVIII c) met marmeren blad,
gedragen door een geketende figuur. Gewasschen penteekening
(1766, door C. van Noorden) van het voormalige H. Geesthuis.
sticht

23. Gedempte Voldersgracht. Uit het HOFJE VAN OUDder twaalf Apostelen (gesticht E 1543, geheel
gesloopt^ enhrbouwd 1882) afkomstige gebrande ruitjes
(XVI B) met wapens, en twee beschilderde deuren, bevinden
zich thans in het Bisschoppelijk museum (zie: Gids 1913,
blz. 58, br. I).
ALKEMADE, of

24. Ursulastraat i6. Het REMONSTRANTSCHE HOFJE, 1774
gesticht ter plaatse en op overblijfsels van het voormalige
klooster der H. Ursula (gebouwd ± 1445), bestaat uit een
voorgebouw, a–tefew.ers-hetiomi444, en eenige
om een binnenplein gelegen bijgebouwen. In den eenvoudigen
voorgevel een deurkozijn met vlakke pilasters (XVIII c).
Naast den ingang een gevelsteen met jaartal: 1774 en opschrift.
In den achtergevel eenige zandsteenen blokken. In een der
zijgevels overblijfsels van lichtkozijnen (XV b). Inwendig:
in het voorgebouw, in vestibule en zijvertrekken kruisgewelven
(XV) met smalle ribben. In eene kast in den gang twee muurI52
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nissen (XV). Op den zolder: bekapping (XV) en steenen wenteltrap (XV).
25. Jansweg 39. Het HOFJE VAN STAATS, 1730 gesticht door
IJsbrand Staats, bestaat uit een middenpand en drie lagere, om
een vierkant binnenplein gelegen vleugels. Het hooger opgetrokken middenpand bekroond door een koepeltje met windwijzer,
heeft een voorgevel van bak- en bergsteen met versierde middentravee: een portiek (XVIII b) met vlakke composietpilasters
en een venster met gesneden vleugelstukken; getoogde kroonlijst, met wapen. Deur met versierd bovenlicht (XVIII b). In de
borstwering van het venster boven de deur het jaartal 1730.
Vlakke gemetselde hoekpilasters over de geheele hoogte. Gesmeed
ijzeren stoephek (XVIII). In de gevels van elk der twee zijvleugels reliefs met het borstbeeld van den stichter, door G. van
Heerstal. Op het binnenplein twee hardsteenen poortj es (XVII I b)
Inwendig: in de rechter regentenkamer een dessus-de-porte
(8 Februari 1725, door Fr. Decker) met een allegorische voorstelling, waarin het testament van Y. Staats; schoorsteenstuk
(1732, door Fr. Decker) met allegorie en geschilderd borstbeeld
van Y. Staats. In de linker regentenkamer: behangsel (XVIII a)
van trijp (plaksel op linnen); schoorsteenstuk (1733, door Fr.
Decker), in lijst met wapen, voorstellende de eerste regenten.
In de kamer der opzichteres en op de hierheen leidende trap:
twee medaillonportretten, voorstellend Y. en C. Staats; schets
voor, of copie naar het regentenstuk van Fr. Dekker, (gewasschen penteekening); schetsen voor, of gelijktijdige copieën
naar de reliefs in de gevels der zijvleugels; plattegrond en opstand van den voorgevel van het hofje; in zijde geborduurde
bloemruikers (XVIII B), gemerkt ANNA C., in lijsten (XVII c);
twee levensgroote damesportretten (+ 1640, Hollandsche
school); schilderij (XVI c, Hollandsche school), voorstellend
een familiegroep.
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26. Koudenhorn 64. Het TEYLERSHOFJE, gebouwd 1785-1787 naar plannen van Leendert H. Viervant, bestaat uit een
voorgebouw en vierentwintig daarachter om een rechthoekigen
tuin gelegen woningen. In het midden van het voorgebouw
de hoofdingang, eene groote Dorische portiek met houten
hoofdgestel, waarboven een driehoekig fronton met een wapen
en: 1785. Te weerszijde van den gevel vleugels met rechthoekige
teruggemetselde vakken, waarin guirlandes. Langs het dak
een houten borstwering. Elk der vleugels heeft een dakkapel
met snijwerk (XVIII d). Inwendig: regentenkamer (XVIII d)
in den stijl van Lodewijk XVI, met een betimmering en eene
gesneden tafel (XVIII d); geschilderd rond deurstuk, allegorie der Liefdadigheid (in grauw), geflankeerd door wapens
van regenten; regentenstuk (1786, door W. Hendriks).
27. Klein Heiligland 44. Het voormalig Teylershofje, of
oorspronkelijk het 0.
L. Vrouwe gasthuis, E 1430 gesticht, 1726 vereenigd met het
St. Antoniegasthuis (1440) en 1787 overgebracht naar het
voormalig Teylershofje (1731, ter plaatse van het vroegere
Coymanshofje), bestaat uit een hoofdgebouw, dat met twee
vleugels, en met een muur aan de straatzijde, een rechthoekig binnenpleintje omsluit. In den gevel van het hoofdgebouw aan de binnenplaats, boven de deur, een cartouche (1648)
met festoenen. Hierboven, in een door pilasters geflankeerd
muurvak, een opschrift en het jaartal 1787. Geribde eiken deur.
Op de binnenplaats een voetstuk (XVIII c) voor zonnewijzer.
Inwendig: in de regentenkamer een schoorsteenbetimmering
(XVIII d) en een deuromlijsting (XVIII d); een gepolychromeerd houten beeldje (XVI) van den H. Antonius; een schoorsteenstuk (1788, door W. Hendriks), voorstellend drie regenten;
naamlijst van regenten (1726)--1881.
VROUWE- EN ST. ANTONIE GASTHUIS,

28. Lange Annastraat 40. Het
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gesticht, 1783 vernieuwd, heeft een geblokt poortje
met korf boog, waarboven festoenen van vruchten, en een
engelenkop, die een cartouche met het wapen-de Waal draagt.
Naast dit poortje een steen (XVIII d) met opschrift betreffende
bouw en vergrooting.
WAAL, 1616

29. Barrevoetersstraat. Het WIJNBERGSHOFJE, 1662 gesticht ter plaatse van de vermaning „de Wijnberg", grootendeels
vernieuwd (1872), heeft een achtergevel met in het midden
uitgebogen, gesneden kroonlijst (XVIII b). Inwendig: in de
vestibule een eenvoudig friesch klokje met uurwerk, geteekend:
Joost van der Veen tot Haarlem.
30. Zuiderstraat. Het ZUIDERHOFJE, 1640 gesticht, 1891
geheel kerbouwd, bezit drie krijtteekeningen, portretten van
oude vrouwtjes: een (1796), een voorstellende Maria Kouwenhoven (1706--1808), beide door A. Vollenhove, en een voorstellende Elisabeth Spiering if 1841).
31. Van de LATIJNSCHE SCHOOL, sinds XVI d gevestigd in
een deel van het Cellebroedersklooster, XIX d verbouwd en
vergroot tot Hoogere Burgerschool, bleef slechts een poortje bewaard (zie : f 3.).
32. Van den HORTUS MEDICUS, 1696 gesticht bij de voormalige Waterpoort, 1721 overgebracht naar den tuin van het
Prinsenhof, 1802 uitgebreid, ,1856 opgeheven, bestaat nog een
porticus of prieel (XVIII A) ' van bergsteen, in klassieken trant
(wellicht naar ontwerp van G. van Heerstal), in het plantsoen
naast het Prinsenhof.
33. Spaarne 17. Het

GEBOUW DER HOLLANDSCHE MAAT-

(gesticht 1752), opgetrokken
794)
naar
de
plannen
van
Abraham
van der Hart, directeur
(1
der Stads-werken en gebouwen te Amsterdam, bestaat uit

SCHAPPIJ VAN WETENSCHAPPEN
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een hoofdpartij met twee loodrecht hierop staande vleugels.
De voorgevel (XIX a) heeft een vooruitspringend middengedeelte en een rechte kroonlijst. Hardsteenen plint. Attiek,
waarop, in het midden, een beeldgroep. Zandsteenen vensteromlijstingen. In den muur van den linkervleugel, aan de binnenplaats, een steen (1794) met opschrift. Inwendig: mahoniehouten
trap (XVIII d). In een vleugel de bibliotheek, met betimmering
en plafond (XVIII d). Boven de deur een relief (XVIII d).
Witmarmeren • schoorsteenmantel (XVIII d). Een portaal
met betimmering (XVIII d). Aan de voorzijde de kamer
van den secretaris der Mij., met schilderingen (XVIII d) en
geborduurd behangsel; witmarmeren schoorsteen (XVIII d)
met dito paneeltjes; vergulde wandspiegel, waarvóór een trumeautafeltje. In het middengedeelte van het gebouw: een kamer
met ingelegden marmeren schoorsteen, zijden behangsel (alles
XVIIId); portret (XIX a, door C. H. Hodges) van M. van Marum;
zeegezicht (XIX b, door J. C. Schotel). In den anderen vleugel:
de „blauwe zaal", waarin wanden, versierd met pilasters en gipspaneelen met medaillons; boven de twee deuren gipsreliefs;
witgelakte meubelen, bekleed met gebrocheerde zijde.
34. De STADSBIBLIOTHEEK, in het Prinsenhof (zie: d 2),
'heeft een gebrandschilderd glas (1654), afkomstig uit de Ned.
Herv. kerk te Beverwijk.
g. Particuliere gebouwen. I)

A. Late gothiek.
I. Groote Markt I I. Gevel (f 1500, geverfd), gewijzigd
(XVII d) tot halsgevel met gebogen fronton en festoenen. Laatgothische zuiltjes met geprofileerde voetstukken, en kraagsteenen,
waarboven fragmenten van pinakels. Pui en vensters modern.
I) Zie J. A. G. van der Steur. Oude gebouwen in Haarlem. Haarlem, 1907.
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Gedempte Oude Gracht 40. Verminkte gevel (XVI a)
met door een ellipsboog gedekte nissen. Gothische lijst. Deur
(XVIII a) met kuif en gesneden klopper.
B. Renaissance.

3. Gedempte Oude Gracht 48. Gevel (XVI d). Geprofileerde
ontlastingsbogen op draagsteentjes. Bergsteenen hoek- en
••
: -Crr
negblokken. Top gewijzigd. • :
4. Barteljorisstraat 24. Topgevel (midden XVII) met vleugels, afgedekt door een rollaag. Driehoekig fronton, rustend
op pilasters met eenvoudige kapiteelen en basementen. Geprofileerde cordonlijst onder den top, en hieronder festoenen.
-met
5. Kleine Houtstraat i 14. Gevel (midden XVII), 4 1
eh-recte-kreofllijt. Gemetselde pilasters. Lijsten met vlak fries.
6. Nassaulaan i6. Gevel (midden XVII) met halsvormigen
top, gebeeldhouwde aanzetkrullen, driehoekig fronton. Geprofileerde lijsten, op de onderste waarvan vier pilasters met Joni
-schekapitlnru;dzjaseikntowdljs,
de middenpilasters zijn doorgetrokken. Tusschen deze laatste
een nis met schelp. Gevelsteen.
Trapgevels met zandsteen en afdekkingen (waarvan eenige
veelal doorgetrokken als lijsten), meerendeels met geprofileerde
Tudorbogen met zandsteen blokken boven de vensters, en, tegen
den top, een pilaster op gebeeldhouwden kraagsteen.
. Spaarne 81. Trapgevel (XVI c). Luiken met halfcirkelvormige opening.
it. Oude Groenmarkt 6. Trapgevel met hoekblokken. Seginentbogen met aanzet- en sluitsteenen. Gevelsteen met car:I
.
touche
9. Bakenessergracht 70. Trapgevel (XVI d). Vlakke ellipsbogen boven de vensters.
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10. Doelstraat 142. Trapgevel (XVI d). Venster met segmentboog, waarin aanzet- en sluitsteenen van bergsteen.
14. Gortesteeg 12. Trapgevel (XVI d). Bovendeel vervangen door halfcirkelvormige rollaag. Segmentbogen.
12-13. Korte Spaarne 23-25. Twee overeenkomstige
gevels (XVI d). Hoekblokken. Ontlastingsbogen. Te weerszijden van den kraagsteen een luikje. Pui en hek (XVIII) vóór
no. 25. Gevelsteen van no. 23 op de binnenplaats.
14. Gedempte Oude Gracht 45. Trapgevel (XVIII a, geverfd). Geprofileerde deuromlijsting.
15. Gedempte Oude Gracht 106. Trapgevel (XVII a).
Onder het zoldervenster een wormig stuk bergsteen.
J . Kleine Houtstraat 107. Trapgevel (XVII a). De kraagsteen onder den toppilaster is tevens sluitsteen van een ontlastingsboog. Top gewijzigd (rollaag).
17. Koudenhorn 66. Trapgevel (XVII a). Boven in den top
eenplein vierkant venster.
18. Koudenhorn 68. Trapgevel (± 1600).
T4: Lange Hofstraat 18. Trapgevel (E T600, gewijzigd).
20. Ridderstraat 26. 7 rapgevel (+ 1600). Rond top-.-enster.
Bovendeel gewijzigd.
2ot. Schachelstraat 36. Trapgevel (± 1600). De kraagsteen
onder den toppilaster tevens sluitsteen. Een kozijn der eerste
verdieping is gewijzigd. Anker.
22 2^. Spaarnwouderstraat 84-86. Twee trapgevels (+
1600). Kraagsteen onder den toppilaster als voren.
24. Spaarnewouderstraat 116. Trapgevel (E 1600). Kraagsteen onder den toppilaster als voren. In het zoldervenster
een kruiskozijn.
26. Koningstraat 31. Trapgevel (1602) met drie baksteenen
lijsten. Gemetselde kraagsteen onder den toppilaster. Onderpui gewijzigd. Eén anker (van vroeger jaartal).
I58
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20. Warmoesstraat 4. Trapgevel (1605, verminkt). Latijnsch
opschrift.
27. Burgwal 70. Trapgevel (gepleisterd). Jaartal-ankers:
1608.
28. Bakenessergracht 55. Trapgevel met bergsteenen lijst en
dito boogblokken. Gebeeldhouwde gevelsteen en een gedenksteen
(Ph. Wouwerman). Op een sluitsteen: 1609. Beneden ter.
01. Damstraat 5. Trapgevel (XVII a) met bergsteenen
lijsten, hoek- en negblokken. Ankers. Beneden gewijzigd.
30. Damstraat 23. Trapgevel (1610). Bergsteenen banden,
hoek- en negblokken. Friet twee 4eet i ,,,.,.,,,, vo,. rti. gevelsteen in cartouche. Hieronder een Latijnsch-Nederlandsch
opschrift. Korfbogen. Top en benedendeel gewijzigd.
31. Zijlstraat 54. Trapgevel (1610) met topnis, gedekt door
een driehoekig fronton op draagsteentjes. Drie geprofileerde
lijsten in den top. Gevelsteen (1610) met wapen van Maaseick.
32. Bakenessergracht 13. Trapgevel (XVII a). Bergsteenen
boogblokken. Ankers. Beneden gewijzigd.
33. Bakenessergracht 17. Trapgevel (XVII a). Top en
benedendeel gewijzigd.
34. Bakenessergracht 53. Trapgevel (XVII a) met bergsteenen blokken. Boogtrommels met vullingen.
35. Berkenrodesteeg 4. Trapgevel (XVII a) met bergsteënen hoek- en negblokken.
36. Burgwal 26. Trapgevel (XVII a). lap verminkt.
447, Burgwal • ^f ^':!•" 109. Trapgevel (XVII), gepleisterd).
38. Doelstraat 37. Trapgevel (XVII a) met rechte strekken
boven de vensters.
39. Donkere Spaarne 5o. Trapgevel (XVII a) met bergsteenen lijsten hoek- en boogblokken.
PC-V-141-e). Top en benedendeel gewijzigd.
40. Donkere Spaarne 56. Trapgevel (XVII a) met bergsteenen hoek- en boogblokken. Beneden gewijzigd.
159

HAARLEM.

Frankestraat 3. Trapgeveltje (XVII a).
Jo. Gedempte Oude Gracht 15. Trapgevel (XVII a) met
segmentvormigen top en korfbogen.
42. Gedempte Oude Gracht 17. Trapgevel (XVII a, gepleisterd).
44. Gedempte Oude Gracht 19. Trapgevel (XVII a) met
segmentvormigen top en geprofileerde lijsten. Eerste verdieping
met gekoppelde korfbogen op gegroefde draagsteentjes en
daartusschen smalle boogjes, met de gevelhoeken verbonden.
Steen voor een (verdwenen) uithangteeken.
45. Gedempte Oude Gracht 35. Trapgevel (XVII a, bovenste
trap verdwenen). Geprofileerde lijsten. Zandsteenen hoek- en
negblokken. Deurkozijn (XVIII b) met deur.
46. Gedempte Oude Gracht 36. Trapgevel (XVII a, geverfd).
Geprofileerde banden. Zandsteenen hoek- en negblokken. Korf-d !_
yen--pe tj
bogen. 11
--sleitstee es:
met
47. Gedempte Oude Gracht 37. Trapgevel (XVII a) met
geprofileerde lijsten. Op de tweede verdieping rusten de ontlastingsbogen op de dekstukken der trappen. Top weggebroken.
Onderpui modern.
40. Gedempte Oude Gracht 38. Trapgevel (XVII a). Rechte
strekken. Onderpui (XVIII b), waarin deuromlijsting met
kroonlijst, kalf en deur.
49. Gedempte Oude Gracht 41. Trapgevel (XVII a, geverfd). Geprofileerde banden. Korfbogen. Zandsteenen hoeken negblokken.
50. Gedempte Oude Gracht 42. Trapgevel (XVII a) met
geprofileerde lijsten. Op den toppilaster een obelisk. Zandsteenen hoek- en negblokken.
51. Gedempte Oude Gracht 44. Trapgevel (XVII a). Toppilaster bekroond door een obelisk (fragment). Zandsteenen
hoek- en negblokken. Korfbogen, maskers en diamantkoppen.
• .
.^.
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Fries. Deuromlijsting (XVIII B, de deur is in het museum
van kunstnijverheid). Sierankers.
52. Gedempte Oude Gracht 91. Trapgevel (XVII a), terzijde overgebouwd op consoles. Kraagsteen onder den toppilaster tevens sluitsteen. Hoekblokken. Beneden gewijzigd
(midden—XVIII).
53. Gedempte Oude Gracht 93. Trapgevel (XVII a). Aan
één zijde overgebouwd op kraagsteenen. Ontlastingsbogen. Overblijfselen van cordonbanden. In de eerste en tweede verdieping
oude vensters.
54. Gedempte Oude Gracht 113. Trapgevel (XVII a). Bergsteenen banden, hoek- en boogblokken. Drie gekoppelde vensters (het middenvak is dichtgemetseld.) Top gewijzigd.
55. Gierstraat 48. Trapgevel (XVII a) met halfronden top.
O. Groot Heiligland 17. Trapgevel (XVII a). Beneden
gewijzigd.
57. Groote Houtstraat 110. Trapgevel (XVII a).
58. Groote Houtstraat 119. Trapgevel (XVII a).
59. Hagestraat 7. Trapgevel (XVII a), geverfd. Tegen
den toppilaster een anker met haak.
6o. Jacobijnenstraat I. Trapgevel (XVII a) met geprofileerde lijsten. Kruiskozijnen (
61. Jacobijnenstraat 3. Trapgevel (XVII a,) met
zandsteenen lijst. Korfbogen. Zandsteenen hoek- en negblokken.
Anker.
62. Kleine Houtstraat 14. Trapgevel (XVII a) met ingediepten toppilaster, welks console tevens tot sluitsteen dient.
Bergsteenen boog, hoek- en negblokken. Top en benedenpi
gewijzigd.
63. Kleine Houtstraat 33. Trapgevel (XVII a) met ronde
lichtopeningen onder den toppilaster. Top gewijzigd.
64. Kleine Houtstraat 137. Trapgevel (XVII a).
§teengt en twee cartouches (1609).
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65. Koningstraat I. Trapgevel (XVII a, gerestaureerd).
De leeuwenkop onder den toppilaster tevens sluitsteen boven
het zoldervenster. Zandsteenen hoek- en negblokken. Liggende
leeuwtjes op de gevelhoeken, en drie (later geplaatste) obelisken
op top en trappen.
66. Krocht 8. Dubbele trapgevel (XVII a). Topnis mét
driehoekig fronton op twee draagsteentjes. Onder de topnis
een rond venstertje. Onderpui nieuw.
c#. Schachelstraat 28. Trapgevel (XVII). De kraagsteen
c nder den toppilaster tevens sluitsteen. Lijsten. Korfbogen. In
den top een kruiskozijn.
68. Smedestraat 12. Trapgevel (XVII a). Kraagsteen
onder den toppilaster als voren. Ontlastingsbogen. Zandsteenen
hoekblokken.
6g. Smedestraat 16. Trapgevel (XVII a) met bergsteenen
hoek- en boogblokken. Kraagsteen onder den toppilaster
70. Smedestraat 15. Trapgevel (XVII a, gepleisterd.)
71. Spaarne 22. Trapgevel (XVII a) met bergsteenen
blokken.
72. Spaarne 42. Trapgevel (XVII a) . met bergsteenen
hoek en boogblokken. Ankers. Beneden gèigd.
73. Spaarne 90. Trapgevel (XVII a). Korfbogen. Bergsteenen hoek- en boogblokken. Top en benedendeel géwijzigd.
74. Spaarne 104. Trapgevel (XVII a). Bovendeel zijdelings
overgebouwd op kraagsteenen met kopjes. Bergsteenen hoeken boogblokken. Top en benedendeel gewijzigd.
75. Spaarne 108. Rijke trapgevel (XVII a). In den (gewijzig
den ?^ top: 1637. Geprofileerde ingang. Boogblokken met diamantkoppen. Bergsteenen banden, hoek- en negblokken. In
de bovenste vensters houten kruiskozijnen.
Spaarnwouderstraat 84-86. Twee trapgevels
(XVII a). Beneden gewijzigd.
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78. Tuchthuisstraat 6. Trapgevel (XVII a) met vlakke togen.
Verwulft 8. Trapgevel (XVIIa) met benedenpui (XVIId).
80. Zijlstraat 3. Trapgevel (XVII a) met segmentvormig
gedekte topnis op kraagsteentjes.
8i. Zijlstraat 96a. Trapgevel (XVII a) met een topnis
fragment) op kraagsteentjes. Acht lelieankers.
* *
*

Nrs. 82-89. Trapgevels (XVII a) met zandsteenen afdekkingen,
hoek- en negblokken, doorloopende lijsten tot sc ai eiding der verdiepingen, overkragende ontlastingsbogen, waarin zandsteenen
blokken, rustend op kraagsteenen met koppen of maskers, en
meerendeels met een toppilaster, bekroond door een schildhoudenden leeuw, of wel met een nisje, gedekt door een fronton
(z.g. Haarlemsch type):
82. Botermarkt 25. Trapgevel (1609). In de tweede verdieping een kruisvenster tusschen twee halve geprofileerde Tudorbogen op gegroefde kraagsteentjes. Fries met twee
ossekoppen en een jaartal.83. Botermarkt 27. Dergelijke gevel. Gevelsteen met wapen.
Soft Damstraat 13. Dergelijke gevel. Gewijzigd.
85. Jansstraat 6I-63A. Drie dergelijke gevels. Van no. 6i
ris de top weggebroken. Gevelsteenen met wapens van Amsterdam en Haarlem. Bij 63 en 63A is de top gewijzigd. Fries met
cartouches, waarin de wapens van Leiden, den Haag, Holland,
en het wapen-Schatter (de stichter van het huis).
88. Zijlstraat 97 . Dergelijke gevel met gebogen fronton.
.
Puilijst met opschrift. Gevelsteen.
8g. Zijlstraat ioo. Dergelijke gevel.
* *
*

9. Frankestraat 18. Trapgevel (XVII b) met bergsteenen
blokken. Top en benedendeel gewijzigd.
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Kleine Houtstraat 116. Trapgevel (XVII b). Kraagsteen
onder den toppilaster tevens sluitsteen. Cartouche (XVII b).
92a en b. Korte Wijngaardstraat.Twee gekoppelde trapgevels
(XVII b). Beneden gewijzigd.
93. Ridderstraat 16. Trapgevel (XVII b) met zandsteenblokken in de ontlastingsbogen.
r. Verwulf t 8. Trapgevel (XVII b) met geprofileerden
band. Gekoppeld deur- en vensterkozijn met luik.
. Walstraat 15. Trapgevel (XVII b, gepleisterd).
96. Doelstraat 35. Trapgevel (XVII A). Gewijzigde top,
thans met gebogen rollaag. Onderpui modern.
97. Nassaulaan 8. Trapgevel (XVII A, gepleisterd) met twee
bergsteenen banden.
98. Nieuwe Kerkplein 16. Trapgevel (XVII A).
41. Raaks 36. Trapgevel (XVII A) met segmentvormig
fronton. Korfbogen en twee lijsten.
100. Spaarne 69: Trapgevel (XVII A).
40. Warmoesstraat 29. Trapgevel (XVII A, geverfd).
Korfbogen.
102. Witte Heerenstraat 26. Trapgevel (XVII A).
103. Zijlstraat 81. Trapgevel (XVII A) met Tudorbogen.
Top en vensters gewijzigd.
104. Koningstraat 8. Trapgevel (midden-XVII, geverfd).
I. Spaarnwouderstraat 54. Trapgevel (midden-XVII, verminkt).
106. Botermarkt 46. Trapgevel (1664) met hoekblokken en
rechte strekken, waarin hoek- en sluitsteenen. Topnis, gedragen door twee kraagsteenen en bekroond door een driehoekig
fronton. Steen voor uithangteeken en twee steentjes met jaartal: 1664.
107. Koudenhorn 66. Trapgevel (XVII c, gewijzigd).
108. Koudenhorn 68. Trapgevel (XVII c) met vernieuwden
top.
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109. Spaarnwouderstraat 78. Trapgevel (XVII c). Gevelsteen.
Lid. Lange Lakenstraat 13. Trapgevel (XVII B) met segmentvormig fronton.
I I I. Nassaulaan 14. Trapgevel (XVII B). Top gerestaureerd. Inwendig: eenvoudige betimmering met kastje en deuren
(alles XVI-I B).
112. Bakenessergracht 70. Trapgevel (XVII, geverfd). Korfbogen. Beneden gewijzigd.
113. Bakenessergracht 102. Trapgevel (XVII).
I14. Damstraat 24. Trapgevel (XVII, gewijzigd).
. 11 5 . Frankestraat 15. Trapgeveltje (XVII) met vernieuwden top.
116. Gedempte Oude Gracht . 96. Trapgevel (XVII).
117. Gedempte Oude Gracht 106. Trapgevel (XVII). Korfbogen. Onder het topvenster een ster. Beneden gewijzigd.
L. Gortesteeg 12. Trapgevel (XVII).. Top gewijzigd.
119. Groot Heiligland 18. Trapgevel (XVII). Onderpui
gewijzigd.
120. Groot Heiligland 19. Trapgevel (XVII).
I21. Groot Heiligland 20. Trapgevel (XVII) met geprofileerde lijst.
123. Jansstraat
. Trapgevel (XVII). Bergsteenen hoeken negbiokken. Boogtrommels met vullingen. Top gewijzigd.
124-12 C. Klein Heiligland 28--30. Twee trapgevels
(XVII). Beneden gewijzigd.
126, Klein Heiligland 42. Trapgevel (XVII, gepleisterd).
I27 Klein Heiligland 44. Trapgevel (XVII, geverfd) met
houten kruiskozijnen. Top gewijzigd.
. Kleine Houtstraat 107. Trapgevel (XVII). De kraagsteen onder den toppilaster tevens sluitsteen.
129-130. Korte Spaarne 23-25. Twee trapgevels (XVII)
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met bergsteenen hoek-, neg- en boogblokken. Korfbogen. Lijsten.
Beneden gewijzigd.
131, Lange Annastraat
Trapgevel (XVII, gepleisterd).
132. Lombardsteeg 14. Trapgevel (XVII, gepleisterd).
Spaarnwouderstraat 16. Trapgevel (XVII) met korf I.
liegen:
Puntgevels:
134. Groot Heiligland 34. Puntgevel (XVI d). Ontlastingsbogen. Baksteenen band met muizentand.
135. Korte Houtstraat 12: Puntgevel (XVII a) met vlechtingen. Houten puibalk.
I q6. Koudcnhorn 22. Tot puntgevel gewijzigde trapgevel
(XVII a). Tudorbogen. Bergsteenen hoek, neg- en boogblokken. Beneden gewijzigd.
137. Koningstraat 35. #tgevel (midden-XVII, gepleisterd). Muurpilasters met lijstkapiteelen. Onderpui modern.
13$-139. Lange Margarethastraat 10-12. Twee puntgevels (XVIII A) met halfrond fronton en uitspringende
rollaag.
Pakhuisgevels:
1í. Spaarne 81. Trapgevel (XVI c) met rondboogvensters.
Midden in den gevel geschilderd: 1568. Aan de achterzijde van
dit perceel, in de Anthoniestraat, een dergelijke gevel.
141. Spaarnwouderstraat 0-19. Gevel (XVI d, gepleisterd) met segmentbogen. Beneden verbouwd.
142. Spaarne 96. Pakhuisgevel (XVII a, voorm. brouwerij,
gerestaureerd in 1907), waarin rondboogvensters en ovale
lichtopeningen met bergsteenen blokken. Top weggebroken.
Fries met opschrift en drie steenen. Twee cartouches met
leeuwenmaskers en een met het wapen van Gelderland.
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143. Bakenessergracht 42. Pakhuisgevel (XVII d) met
rondboogvensters. Gesneden deurkalf (1692).
144. Botermarkt 26. Pakhuisgevel (XVII B) met kruiskozijnen op de eerste verdieping. Top gewijzigd.
Voorts nog de volgende gevels:
445. Groote Houtstraat 20. Gevel (door Jacob van Campen), welks bovendeel doorgaande pilasters over twee verdiepingen heeft. Kroonlijst. Onder de vensters der tweede verdieping festoenen. Gevelsteen en steen met jaartal: 1652.
146. Barteljorisstraat 24. Topgevel (midden—XVII) met
vazen op de gevelhoeken en groot driehoekig fronton, rustend
op pilasters. Onder den top een geprofileerde lijst. Festoenen
boven de vensters. Vensterkozijnen met vlakke strekken. Vleugels afgedekt met een rollaag.
147. Gedempte Oude Gracht 83. Gevel (midden—XVII)
met opgaande Dorische pilasters, en kroonlijst, waarop later
een verhooging, bij wijze van attiek, is aangebracht.
148. Kleine Houtstraat 114. Gevel (midden—XVII) in
den trant van Vingboons. Pilasters voor de eerste en tweede
verdieping. Zijkanten met vrucht-festoenen. Twee siervazen.
Gebogen fronton, waarin een kroon.
C. Lodewijkstijlen en stijl van het Keizerrijk:
Halsgevels, meerendeels met rollaag en voluutvormige aanzetstukken (krullen):
14Q. Barteljorisstraat 24. Halsgevel (XVII c). Top met
driehoekig fronton en Corinthische pilasters. Twee siervazen.
Drie festoenen.
Letj. Gedempte Oude Gracht 18. Brede halsgevel (XVII c).
Zandsteenen festoenen op de rollaag. Steen voor een uithangbord. Potten op de makelaars van het dak.
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I. Gierstraat 25. Halsgevel (XVII c) met vazen op de
beide hoeken.
152. Houtmarkt 17. Halsgevel (XVII c) met vooruitspringend middendeel, gebogen fronton en twee siervazen.
153'. Breestraat 24-26. Breede halsgevel (1688) met twee
steenen voor uithangteekens (of lantaarns) en een gevelsteen,
44. Gedempte Oude Gracht 119. Halsgevel (XVII d).
,4003. Gierstraat 5. Halsgevel (XVII d) met vooruitgemetseld middenstuk. Ovaal venster.
Gierstraat 15. Eenvoudige halsgevel (XVII d) met
band.
1. Gierstraat 20. Halsgevel (XVIII d) met geprofileerd
driehoekig fronton.
158. Gierstraat 23. Halsgevel (XVII d).
1 5 9 Gierstraat 50. Halsgevel (XVII d).
Gierstraat 74. Halsgevel (XVII d) met vlakke Korfbogen. Deurbekroning (XVIII c).
161. Gierstraat 77. Halsgevel (XVII d) met rechte strekken boven de vensters.
L. Gierstraat 81. Halsgevel (XVII d).
1. Groote Houtstraat 54. Bergsteenen halsgevel (XVII d)
met driehoekig fronton, en potten op de hoeken, waaronder
dubbele kraagsteenen, door een draperie verbonden. Om het
ronde topvenster een guirlande. Onderpui modern.
Groote Houtstraat . 26. Halsgevel (XVIId) met
vazen op de hoeken.
Kleine Houtstraat 68. Halsgevel (XVII d).
166. Nieuwe Groenmarkt 22. Halsgevel (XVII d) . met
vooruitgemnetseld middengedeelte. Op-cfe-gevel ekenr-s
en,
-,,ï
rus
, In den top een
rond venster.
167. Schachelstraat 13. Halsgevel (XVII d) met gebogen
fronton. Festoenen op de. Twee siervazen op de hoeken.
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Festoenen Om een topvenster. Mi fleitaaft-ij van den top
vetardiigemetseld. Beneden gewijzigd.
168. Schachelstraat 42. Halsgevel (XVII d) met (gewijzigd) vooruitgemetseld middendeel. Onder de aanzetstukken:
1692. Gemetselde zijpilasters.
I. Gierstraat 39. Halsgevel (+ 1700) met driehoekig fronton.
170. Groote Houtstraat 104. Halsgevel (+I700) met driehoekig fronton, uitgemetseld middenstuk , en hoekpilasters
(± 1 700) . Rond topvenster.
171. Groote Houtstraat 117. Halsgevel (± 1700) met
hoerig fronton.
Verwulf t 4. Halsgevel met het jaartal 1700 onder de
krullen.

1, . Gedempte Oude Gracht 59. Halsgevel met gegolfd
fronton. Drie gevelsteenen (1709).
174. Anegang 31. Halsgevel (XVIII al met fronton. Gevelsteen. (Cartouche: 1611).
17s. Botermarkt I. Halsgevel (XVIII a) met segmentvormig fronton.
176. Botermarkt 17. Halsgevel (XVIII a) met driehoekig
fronton'.

177. Botermarkt 21. Dergelijke gevel (gepleisterd).
.' Gasthuisstraat 40. Halsgevel (XVIII a).
1 . Gierstraat 13. Dergelijke gevel.
1
Gierstraat.28 Halsgevel (XVIII a) met segmentvormig fronton.
} i. Gierstraat 41. Halsgevel (XVIII a) met geprofileerd
driehoekig fronton.
182-184. Gierstraat 51-53. Drie halsgevels (XVIII a)
met segmentvormig fronton.
185. Gierstraat 62. Halsgevel (XVIII a).
Gierstraat 64. Halsgevel (XVIII a). Op den top een
,J
windwijzer.
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Gierstraat 65-67. Drie halsgevels (XVIII a)
met segmentvormig fronton.
190. Groot Heiligland 22. Tot halsgevel (XVIII a) verbouwde trapgevel. Pui gewijzigd. Korfbogen.
, wiff. Groote Houtstraat 22. Halsgevel (XVIII a) met driehoekig fronton.
1
Groote Houtstraat 76. Dergelijke gevel.
ier. Groote Houtstraat 8i. Dergelijke gevel. Steen voor een
uithangteeken.
194. Groote Houtstraat 86. Halsgevel (XVIII a) met uitgemetseld middendeel van den top. Geprofileerd driehoekig
fronton. Op de hoeken twee vazen. Onderpui nieuw.
195. Groote Houtstraat 92. Halsgevel (XVIII a) met driehoëkig fronton. Onderpui nieuw.
i g6-198. Groote Houtstraat 122-124. Drie halsgevels
(XVIII a) met houten vleugelstukken.
19,91 Groote Houtstraat 129. Halsgevel (XVIII a) met
ségmentvormig fronton.
200. Klein Heiligland I. Halsgevel (XVIII a).
201. Koningstraat 47. Halsgevel (XVIII a).
202. Oude Groenmarkt 14. Halsgevel (XVIII a) met driehoekig fronton. In den top4x4:911a festoenen.
2. Schachelstraat 33. Halsgevel (XVIII a).
204. Turfmarkt 4. Tot halsgevel (XVIII a) verbouwde
trapgevel (XVI d) met rondbogen. Bergsteenen boog- en hoekblokken. Beneden gewijzigd.
2`. Verwulft 2. Halsgevel (XVIII a), thans met driehoekig
fronton.
206. Warmoesstraat 5. Halsgevel (XVIII a) met pilasters
op de hoeken.
z,
Damstraat. 17 Halsgevel met gebeeldhouwde bekroning. Onder de krullen: 1732.
20$. Raaks 32. Halsgevel. Onder de krullen : 1733.
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.409. Smedestraat 4. Halsgevel (1734)
?I0. Groote Houtstraat 177. Halsgevel (1734).
2II.. Zijlstraat 37. Halsgevel (1747).
212. Gedempte Oude Gracht 34. Halsgevel (XVIII b) met
gebogen fronton.
2I 1., Gierstraat 44. Halsgevel (XVIII b).
214. Groote Houtstraat 134. Halsgevel (XVIII b) met
driehoekig fronton op twee gegroefde consoles.
215. Hagestraat 23. Halsgevel (XVIII b).
2,Id. Kleine Houtstraat 98. Dergelijke gevel.
217. Oude Groenmarkt 24. Halsgevel (XVIII b, geverfd)
met gebeeldhouwde vleugelstukken en bekroning. Beneden
gewijzigd.
218. Riviervischmarkt 19. Halsgevel (XVIII b).
219. Zijlstraat 39. Dergelijke gevel.
220. Zijlstraat 88. Dergelijke gevel met vooruitgemetseld
middendeel van den top.
221. Groote Houtstraat 32. Halsgevel (XVIII A) met segmentvormig fronton.
222. Kruisstraat 31. Halsgevel (XVIII A).
?E5. Kruisweg 19. Dergelijke gevel.
224--225. Nieuwe Gracht 66-68. Twee dergelijke gevels.
-226. Spaarnwouderstraat 94. Dergelijke gevel.
227. Lange Annastraat 14. Halsgevel (midden-XVIII). Geschonden steen voor een uithangteeken. Deur,
22B. Gedempte Raamgracht 69. Halsgevel (1765) met fronton.
229. Barteljorisstraat 12. Tot halsgevel (XVIII c) gewijzigde
gevel (overblijfselen van het huts „De vergulde Brasem", XVIIb).
Eerste verdieping (XVII b) met vooruitspringend middengedeelte en pilasters, waarboven kroonlijst met consoles. Versierde omlijsting van het middenvenster. Top (XVIII c) met
bollen op de gevelhoeken. Onderpui nieuw.
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230. Breestraat 13. Halsgevel (XVIII c, gepleisterd).
23/. Barteljorisstraat II. Halsgevel (XVIII d). Deuromlijsting met eenhoorn. Topanker.
232. Koksgag 14. Halsgevel (XVIII d) met gebeeldhouwd
fronton.
233. Gedempte Oude Gracht 98. Halsgevel (XVIII).
234. Gedempte Oude Gracht 114. Tot halsgevel (XVIII)
gewijzigde trapgevel (XVII). Fries met twee cartouches : 1609.
;31s. Klein Heiligland 66. Tot halsgevel (XVIII) gewijzigde
gevel (:1: 1600). Ontlastingsbogen.
236. Koningstraat 25. Halsgevel (XVIII).
2,30. Koningstraat 28.. Tot halsgevel (XVIII) gewijzigde
trapgevel (XVII A) met teruggemetselde segmentbogen aan
de eerste, en korf bogen aan de tweede verdieping. Onderpui
nieuw.
238. Korte Spaarne 13. Halsgevel (XVIII) met deurbekroning (XVIII c) .Beneden gewijzigd.
4307. Nieuw Heiligland 8. Tot halsgevel (XVIII) verbouwde
topgevel (XVI d). Ellipsvormige ontlastingsbogen.
240. Spaarne 43. Halsgevel (XVIII). Houten pui met deur
( )M II A).
241. Spekstraat 3. Halsgevel (XVIII). Ankers.
242. Lange Annastraat 56. Halsgevel (1822) met driehoekig
fronton.
Gevels met een rechte kroonlijst:
2.45. Groote Houtstraat 101. Gevel (1658). Dakvenster met
driehoekig fronton, en omsloten door pilasters met festoenen,
aansluitend bij de balustrade op de kroonlijst. Onderpui
nieuw.
.244. Anegang 46. Gevel met halfrond verhoogd middendeel
der kroonlijst. Hierin een zoldervenster, waaronder: 1719.
245. Damstraat 21. Huis van Teyler (XVIII a). Houten
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deuromlijsting: twee Ionische pilasters met zijlichten in de
schachten. Gesneden versiering van de venstertravee hierboven,
met een steen (1715). Inwendig: gang met stuc-versiering
(XVIII a). In een achterkamer een marmeren schoorsteen met
betimmering en twee houten girandoles (XVIII d). Trappenhuis met stuc-versiering en gesneden trapleuning. In het plafond
een geschilderd middenstuk; boven aan de trap een stuc-beeld.
Kamer met stuc-plafond en dessus-de-porte. (XVIII d). In een
voorkamer een marmeren schoorsteen (XVIII d) met schoorsteenstuk, geteekend: Wybrand Hendriks 1794. Vestibule met
stuc-versiering (XVIII d), en gesneden dessus-de-porte. Op de
bovenverdieping een rijke stuc-gang. Werkkamer met marmeren
schoorsteen (XVIII d) en spiegel (XVIII c). Geschilderd plafond.
Op het binnenpleintje: twee beeldgroepjes (door Claude Lecocq? )
en houten portiek (XVIII d).
246. Nieuwe Gracht 72. Gevel (XVIII a) met deuromlijsting,
gesneden deur en bovenlicht (alles XVIII a).
2. Lange Veerstraat 3. Gevel (XVIII a). Kroonlijst
met getoogd middenstuk. Bovenste venster met gesneden
omlijsting.
248. Nieuwe Gracht 74-76. Gevel (XVIII a) met versierde
middentravee in zandsteen.
249. Verwulft 64. Gevel (XVIII a, gedeeltelijk verbouwd
1791. Kroonlijst met halfcirkelvormig getoogd middenstuk,
waarin een gekroond worstvat, en aan beide zijden hiervan een
op de kroonlijst liggend varken.
2C0. Bakenessergracht 84. Gevel met gesneden deuromlijsting en kalf. Onder de kroonlijst consoles. Drie gevelsteenen:.
1726.
2 s1. Groote Houtstraat 39. Gevel met gesneden kroonlijst.
Verhoogd middenstuk op consoles, gedragen door pilasters.
Onder een venster der tweede verdieping een Rat met: 1731.
Moderne onderpui.
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252. Groote Houtstraat 118. Gevel (XVIII b) met versierd dakvenster.
21116,. Kleine Houtstraat 13. Gevel (XVIII b).
254. Kleine Houtstraat 31. Gevel (XVIII b). Kroonlijst
met getoogd middenstuk. Omlijst zoldervenster. Kuif.
255. Nieuwe Gracht 80 (Bisschoppelijk paleis, zie e 9). Gevel
(XVIII b) met rijk versierde middentravee. Hierboven een
venster met gesneden vleugels. Dubbele trap met ijzeren hek.
Inwendig: Vestibule met stucwerk (XVIII b) en groote marmeren vloerplaten. In de voorkamer een marmeren schoorsteen (XVIII b). Gesneden trapleuning (XVIII d). Koepelkamer
met stucversiering (XIX a). Vier damtafeltjes (XIX a).
256. Gedempte Oude Gracht 60. Dubbele gevel (+ 1740).
Middentravee met snijwerk. Fier met 1trif. Gesneden deur
en deuromlijsting. Stoephek (1 1750).
257. Spaarne (Gesticht der zusters van den Goeden Herder).
Gevel (:1: 1750) met versierde deurtravee, waarin gesneden
omlijsting van twee vensters boven de deur. Deur en bovenlicht (:1: 1750). Ge-smeed ijzeren hek tien tijd vail deft 15tei4w.
Inwendig: Gang met stuc-plafond (XVIII c) en marmeren
bekleeding. Voorhuis met dito plafond en gesneden dubbele
deur. Achterkamer met stuc-plafond (XIX a). Trap met
rijkgesneden leuning (XVIII c) en stuc-versiering van den
lantaarn.
2. Groote Houtstraat 93. Dubbele gevel (XVIII c).
Versierde deurtravee. Bergsteenen plint. Inwendig: Gang met
stucversiering en muurklokje. Zaal met gesneden deuren.
Stuc en witjes als dessus-de-porte.
259. Nieuwe Gracht 78. Gevel (XVIII c) met versierde
deurtravee.
260. Jansstraat 85. Gevel (XVIII d) geverfd, met hoekpilasters en gesneden versiering der deurtravee. Gesneden
deur.
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261. Korte Spaarne 11. Gevel (XVIII). Kroonlijst met
getoogd middenstuk (XVIII a/b). Houten deuromlijsting.
262. Koudenhorn 32--34. Gevel (XVIII d) met pilasters.
263. Nieuwe Gracht 3. Gevel (XVIII d) met portiek van
blokwerk en zandsteenen deuromlijsting. Gesneden bovenlicht.
264. Nieuwe Gracht 13. Gevel (XVIII d) met doorgaande
hoekpilasters. Hardsteenen plint. Gebeeldhouwde omlijsting
van de middentravee. Gesneden deur.
265. Spaarne II. Gevel (XVIII). Kroonlijst met getoeg4
mi-ddenstt . Gesneden deur (E 1750), en deuromlijsting met
kroonlijst, waaronder een gesneden relief.
266. Zijlstraat 62-64. Gevel (XVIII d) van een dubbel
heerenhuis. Gesneden middenstijlen der vensters. Ingang met
vlakke pilasters. Bevet4eht met versiering Deuren met snijwerk.
267. Gedempte Oude Gracht 90-92. Gevel (XVIII). In
no. go eene deuromlijsting (XVIII a): pilasters waarin smalle
zijlichten. Twee adelaars als console, met i4t3..eltrift.
268. Spaarne 57. Gevel (XVIII) met ver434eAfw42144l r ,li}e' , waaronder gesneden versieringen, Lodewijk XIV en:
1738. Deuromlijsting (XVIII b).
269. Jansweg 40. Gevel (XIX a) met doorgaande pilasters.
Gevels met rechte kroonlijst en vooruitspringende middenpartij :
270. Gierstraat 8. Gevel met hoekpenanten. Twee steenen
met het jaartal 1696, in nissen.
221. Groote Houtstraat 99. Gevel (XVIII b). Gesneden
middentravee, deur en kalf. Boven de middenpartij, op de
kroonlijst, een top met vleugelstukken en segmentvormig fronton. Te weerszijden van het topraam pilasters op bladconsoles.
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Hijschbalk. Inwendig: Gang met stucversiering. Trapgat met
stucversiering en gesneden deuren.
272. Groote Houtstraat 115 (,,Het huis met de trappen").
Gevel (XVIII b) met een top boven de middenpartij, waarin
een versierd venster met driehoekig fronton en vleugelstukken
met lofwerk (een gedeelte hiervan is in het museum van kunstnijverheid). Versierde deuromlijsting en kalf. Hardsteenen bordes met gesmeed ijzeren hek. Versierde schoorsteen.
273. Groote Houtstraat 120. Gevel (XVIII b). Consoles
onder de kroonlijst. Onderpui nieuw.
274. Kruisstraat 45. Gevel (XVIII b). Breede kroonlijst
met triglyphen en consoles, gedragen door vier vlakke pilasters
van bergsteen. Rijke middentravee met portiek en venster
met schelp en vrouwelijke halffiguren. Boven de middenpartij
een bekroning, geflankeerd door twee vazen op voetstukken.
Twee lantaarnhaken (de lantaarns worden in het huis bewaard.)
Inwendig: Vestibule en gang met stuc-reliefs boven de deuren
en in het plafond (XVIII a/b). In de achterzaal een stucplafond, deuromlijstingen (XVIII d), en een papieren behangsel
(XIX a).
275. Kruisstraat 51-53. Gevel (XVIII b) met versierde
middentravee en hoekpilasters. Kroonlijst met consoles.
276. Zijlstraat 27. Gevel (XVIII b). Deuromlijsting en
travee met beeldhouwwerk. Steephek {XV
13).
277. Gedempte Oude Gracht. Gevel (XVIII c), met modernen linkervleugel. Deuromlijsting en bovenlicht. Achtergevel (XVII B) met een festoen boven een venster. Inwendig:
gang met stucwerk en achtergedeelte met kruisgewelven zonder
ribben, uit een ouderen bouw. Kamer links met stuc-plafond,
zwartmarmeren schoorsteen en gedichte kast. Kamer rechts
met gesneden deuren, schoorsteen en plafond (XVIII d). Achterkamer idem.
278. Jansstraat 79. Gevel (XVIII c, zie h 4) met een versierde
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deurtravee met venster erboven. Driehoekig fronton, waarin
een ovale lichtopening en omlijsting met festoenen.
Nieuwe Gracht 7. Gevel (1803) met hooge hardsteenen
plint. Zandsteenen zaagtand op de hoeken. De middenrisaliet,
met zandsteenen Jonische pilasters, wordt bekroond door een
driehoekig fronton. Gesneden voordeur. Hardsteenen bordes.

Fragmenten van buitenarchitectuur:
1-2.

Zijlstraat 58-60. Overialijisels WWI Zri} meevel (+

Kraagsteenen. Vlakke togen. Banden (XVII A).
3.

Gedempte Oude Gracht 117. Fragment van een trap-

gevel (XVI a, gewijzigd). Tudorbogen.
4.

Vrouwen to. Twee poorten met laat-gothische zand-

steenen profileeringen (de westelijke vernieuwd).
5.

Donkere Spaarne 32. Zie d 7.

O. Gedempte Oude Gracht 11o. Fragment van een gevel
Met vooruitgemetselde korfbogen (XVI d ? ). Deur (XVIII c).
7.

Groot Heiligland 34. Puntgevel (XVI d). Ellipsvormige

ontlastingsbogen met bergsteenen sluit- en aanzetstukken.
Baksteenen lijst met muizentand.
8.

Goudsmidspleintje 6. Zie d 10.

9.

Kleine Houtstraat 46. Fragment (XVII a) van een tot

Halsgevel gewijzigden trapgevel, met twee Tudorbogen.
Tol. Koudenhorn 44. Eenige Tudorbogen (XVII a) in een
verbouwden gevel. Sluitsteen { 1 . Dei---Enet- -- lljsting
}.
Koudenhorn 60. Top (XVII a) van een trapgevel,
met toppilaster op kopje. Eén Tudorboog.
12. Lange Hofstraat 16. Fragment (XVII a) van een trapgevel. Korfbogen. Lijst.
103. Spaarne 55. Fragment van een pakhuisgevel (XVII a),
met korfbogen.

XII
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104: Smedestraat 3 rood. Gevel (XVII a) met (latere) in- en
uitgezwenkte rollaag. Overblijfselen van twee ontlastingsbogen.
15. Houtmarkt 7. Gevel (XVII b) gepleisterd, waarin
Tudorbogen niet kopjes in de sluitsteenen. Gevelsteen.
16 koningstraat 39. Fragment (midden-XVII). Boven de
vensters rechte strekken met hoek- en sluitsteenen.
17. Oude Groenmarkt 16. Fragment (midden-XVII) van een
trapgevel. Benede* gewijzigd..
8. Nassaustraat 16. Fragment van een halsgevel (1688, geverfd). Een siervaas.
19. Zijlstraat 59. Fragment van een gevel (XVII d, gepleisterd] met hoek- en zijpilasters op kraagsteentjes. Segmentvormig fronton.
210, Anegang 25. Trapgevel (XVII, geverfd). Top en benedendeel gewijzigd.
21. BerkenrodesteegbFragment van een trapgevel (XVII),
zonder top. Metselmozaïek.
22. Frankestraat 37. Fragment (XVII) van een gevel,
zondër top. Beneden: drie korf bogen en een strek met bergsteenen neg- en boogblokken. Houten kruiskozijnen.
_23. Kleine Houtstraat 74. Fragment van een trapgevel
(XVI, gepleisterd)„
24. Koralensteeg I. Fragment van een pakhuisgevel (XVII).
25, Kruisstraat 26. Poortje (XVII) met zandsteenen blokken en gedekt door een Tudorboog.
20-27. Spaarnwouderstraat io6--io8. Fragmenten van
trapgevels (XVII).
28. Turfsteeg 2. Fragment van een trapgevel (XVII, gepleisterd.)
. Gierstraat 74. Deuromlijsting (XVIII b).
30. Anegang I. Fragment van een halsgevel (XVIII A).
• Jansstraat 16 2e en 22, Fragmenten van hals3 1 -'--33 .
gevels (XVIII c). Gebeeldhouwde aanzet-krullen.
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34• tot. Dansstraat 55. Gesneden deuromlijsting (XVIII c).
35. Smedestraat 35. Fragment van een gevel (XVIII) met
getoogde houten kroonlijst (XVIII b) e44 twee- ,sieFveeeis
(XVIII ti).
Details van buitenarchitectuur:
I. Ridderstraat 22. Omlijst nisje (XVII a), waarin een
groep (Barmhartigheid). Op de cordonlijst hieronder: „D'Liefde".
2. Kromme Elleboogsteeg 13. Kruiskozijn (XVII A).
3. Kromme Elleboogsteeg 20. Vlakke ontlastingsbogen met
hoe e41 sUitit ;,. K is} eisiifte - (altes XVII A).
4. Nieuwe Groenmarkt 11. Gekoppeld deur- en raamkozijn
(XVII A). Steen voor een uithangteeken.
5. Zuiderstraat 18. Deurkozijn (midden-XVII).
6. Hagestraat 10. St. Jacobsgodshuis. Boven een der vensters
een bergsteenen schelp tusschen vrucht-festoenen (XVII c).
7. Nieuwe Gracht I. Twee steenera linten, waarop: 1691.
$.' Helmbrekersteeg 3. Houten deuromlijsting (XVII d).
Jansweg 55. Twee siervazen (XVII d).
I'. Nieuwe Kerkplein 3. Gekoppeld deur-, zij- en bovenlichtkozijn (XVII B).
I I. Gedempte Oude Gracht 56. Gesneden kroonlijst (XVIII a)
met getoogd middenstuk.
I2. Jansstraat 48. Houten kroonlijst (XVIII a) met twee
gesneden consoles.
13. Koningstraat 8. Gesneden kroonlijst met het jaartal:
1733, in het midden halfrond getoogd. Consoles.
14. Burgwal 3. Twee aanzetkrullen (173q).
Hagestraat 29. Als voren (1740).
16. Groote Houtstraat 118. Eenvoudig dakvenster (XVIII b).
17. Groote Houtstraat 151. Kroonlijst (XVIII b) met verhoogd middengedeelte, en consoles.

1.
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i 8. Nieuwe Groenmarkt 23. Deurkozijn met zijlichten,
waarin ijzerwerk. Deur met knop (alles XVIII b).
19.

ea
20.

Gedempte Oude Gracht 102. Kroonlijst, deufeinlijstiftg
(fli44S41 XVIII).
Schachelstraat 26. Gesneden deurkalf (midden-XVIII).

31. Gedempte Oude Gracht 70. Epeaveudige dear (Raiddea.
XVIII) iRet kif eR Gaalijs g.
22.

Damstraat 19. Gesneden duur en deurkalf (XVIII c).

23.

Gedempte Oude Gracht 62. Kroonlijst (XVIII c) met

gebogen middenstuk op twee consoles.
24.

Groote Houtstraat 95. Deur en deuromlijsting met

kalf e n bovenlicht (XVIII c).
Schachelstraat

6.

Deur (XVIII c).

26.

Gedempte Oude Gracht loo. Gesneden deur (XVIII d),.

27.

Nieuwstraat 102a. Gesneden dubbele deur (XVIII

-010."" Ridderstraat 24. Gesneden deur (XVIII d).
29. Spaarne 13. Dergelijke deur.
3o. Spaarne 14. Dergelijke deur.
31.

Spaarne 29. Dergelijk kleur met omlijsting.

32.

Spaarne 58. Dergelijke deur met omlijsting en boven-

licht:
Wagenweg 58. Twee lantaarns (XVIII d).
33.
3or. Groote Houtstraat 139. Gebogen kroonlijst (XVIII B)
niet getoogd middenstuk.
35. Zijlstraat 86. Gebogen fronton (XVIII B) over de geheele breedte van den gevel.
36 Frankestraat 22. Aanzetstukken van een halsgevel
(XVIII). Drie cijfer-ankers: i(5 089.
Gevelsteenen, voor zoover nog niet vermeld:
Botermarkt 13 (i6r I); Paarlaarsteeg 4 (cartouche, 1617);
Bakenessergracht 9 {XVIII2); Nieuwe Spaarnwouderstraat
16 (XVII a, doodendans) ; Breestraat 19 (XVII A) ; Groot
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Heiligland 2I (-1- 16c0); Morinnesteeg 2 (1662); Spaarne 35
(drie, XVII b, cartouches); Spaarne 89 (drie, 1696); Groote
Markt 12 (twee,. XVII B); Klein Heiligland IA (XVII B);
Spaarnwouderstraat 15 1. XVIH a); Zijlstraat 87 (XVIII d);
Begijnhof achter no. 15 (XVIIe); Houtmarkt 51 (XIX a);
Spaarne 37 (1824).
Uithangteekens, voor zoover nog niet vermeld:
Groote Markt 4. Houten uithangteeken (XVII A); Spaarne 37,
Goeaned uithangteoken (XIX aj.
Ankers, voor zoover nog niet vermeld:
Ursulastraat 21 (1608); Witte Heerenstraat I i (XVII d); Klein
Heiligland 36 (XVIII).
h. Musea, particuliere verzamelingen, varia.

I. Het FRANS HALSMUSEUM, sinds 1913 gevestigd in het
voormalig Oudemannenhuis (zie f 3), daartoe gerestaureerd
en uitgebreid. Bouwfragmenten, gevelsteenen. Betimmering
(XVIII a) en zoldering (XVII A) uit de regentenkamer van
het Elizabethsweeshuis. Beschilderde zoldering en goudleer
(XVIIIA) uit een huis aan het Spaarne. Verschillende meubelen
(XVII A), waaronder een eiken hek en een kast uit het
Raadhuis, en een betimmering en kast uit het Oudemannenhuis. Tapijtbehangsel (1668, door Max. van der Gucht),
voorstellende het kasteel Oud-Haarlem, afkomstig uit het
Raadhuis; Fransch gobelin (XVII d). Gebrandschilderd venster
(1619) uit de Oosterkerk te Hoorn; vier dito vensters (XVII)
met voorstellingen van ambachten, uit dezelfde kérk; vier
panden (1645) met gebrandschilderde wapens uit de Ned. Herv.
kerk te Beverwijk; gebrandschilderde ruitjes (XVII), afkom181
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stig uit het hofje van Bakenesse. Een verzameling schilderijen
(Catalogus 1919). Gedreven zilveren beker (1604, door Ernst
J ansz. van Vianen) van het brouwersgilde, op het deksel een
beeldje van St. Maarten, vervaardigd naar ontwerp van H.
de Keyser, de medaillons op de kuip naar H. Goltzius;
verguld zilveren beker, geschonken aan Meindert Fabricius,
wegens zijn moed bij het beleg van Oostende; gegraveerde bokaal (XVIII), afkomstig uit het Oudemannenhuis. Gildebokalen,
penningen enz. Eenige burgemeestersstaven (XVII en XVIII d).
Eene verzameling incunabelen: de „Costeriana" (midden—XV).
(Paviljoen Welgelegen,
zie d 12): Oud-Hollandsche kamer (XVII); Hindelooper kamer
(XVII); Eene verzameling houtsnijwerken, meubelen en metaalwerk, pottebakkers-kunst en weefsels; Chineesche en Japansche
voorwerpén. Afgietsels van Egyptische, Assyrische en Hindoekunst.
2.

MUSEUM VAN KUNSTNIJVERHEID

3. MUSEUM TEYLER, ten deele XVIII d (door L. H. Viervant),
overigens 1878, achter Teyler's woonhuis (zie g 245) en hiermede
in verbinding staande, heeft een hal met betimmering en een
gaanderij met ingebouwde boekenkast, waarboven medaillons.
Stuc-plafond. In de kamer links hiervan een eiken betimmering;
marmeren schoorsteen met betimmering; twaalf stoelen. Boven
den ingang van dit vertrek een stucversiering met medaillon.
Trappenhuis met stucversiering en marmeren gedenkteeken
(178o, door Jan Swart, voltooid door Asselbergh). Leeszaal
met schoorsteennis en stucversiering (alles XVIII d). Het
museum bezit: eene verzameling natuurkundige instrumenten
(XVIII d--XIXa); eene verzameling fossielen; eene verzameling schilderijen (Catalogus, Haarlem 1920); eene verzameling
teekeningen en prenten (Catalogus van de Hollandsche en
Fransche, Haarlem 1904).
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4. Jansstraat 79. BISSCHOPPELIJK MUSEUM (zie g 278).
Kerkelijke oudheden. Meubelen, beeldwerk, schilderijen (XVI
en XVII). Fragmenten van gebrandschilderd glas (XVI en
XVII). Kantwerken en geweven stoffen (XVI—XIX a). Prenten (XV—XIX a); handschriften, wiegedrukken en boekbanden (XVI—XVIII). Munten en penningen. (Gids in het
Bisschoppelijk museum, vijfde druk, Leiden 1913).
5. Dansstraat 6o. MUSEUM VAN STOLK. Middeleeuwsche
beeld- en schilderwerken. Meubelen. Gebrandschilderde glazen (Fransch, XII—XVI). Geborduurde en geweven sto ff en
(Catalogus, 's Gravenhage 1912).
6. MUSEUM—JOH. ENSCHEDÉ. Verzameling blokdrukken,
drukken (XVI—XVIII); oude letterproeven en drukmateriaal
(Catalogus, Haarlem 1916).
7. De SOCIETEIT „TROU MOET BLIJCKEN " bezit:
Geschilderd houten blazoen (1529 ?) van de kamer „Trou moet
blycken", in ruitvorm met gesneden figuren; dergelijk blazoen
(XVI d), geschilderd door Frans Petersz. naar H. Goltzius; dertien
beschilderde houten blazoenen van de kamers te Amsterdam,
's-Gravenhage, Haarlem, Haastrecht, Hazerswoude, Katwijk,
Ketel, Leiden, Noordwijk, Vlaardingen en Schiedam, bij het
landjuweel van 1606 aan de Haarlemsche kamer vereerd; bandelier, 1794 vernieuwd, met den naam der kamer in zilveren
letters, drie zilveren knopjes en een pelikaan (± 160o); aan
dezen bandelier hangen: verguld zilveren gedreven draagteeken
()VI) 'van de St. Jorisschutterij; gedreven en gegraveerde
zilveren plaat met gedreven verguld zilveren pelikaan, wapens
en merken, in 1605 aan de kamer vereerd; gegraveerd zilveren schildje (1606) van den „Aeckerboom" te Vlaardingen,
met twee aanhangende schildjes; gegraveerd zilveren en
verguld zilveren schildje (1606) van de „Roo-Roosen" te
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Schiedam; gegraveerd zilveren schildje (1 606) van het „Galísblomken" te Haastrecht, in gesneden omlijsting; uitgesneden
gegraveerd zilveren schildje (1601) van „De Goutsblomkens" te
Gouda; gegraveerd zilveren schildje van de „Lelie onder de
Doornen" te Noordwijk met aanhangend schildje (1606); gegraveerd schildje (:1: 1600) van de „Coren Aren" te Katwijk met uitgesneden rand; gegraveerd schildje (1606) van „Liefd' es 't Fondament" te Leiden met uitgesneden rand; gegraveerd schildje
(1606) van de „Oranje Lelie" te Leiden; ruitvormig gegraveerd
schildje (1606) van de „Corenbloem" te 's-Gravenhage; geslagen
zilveren kransje (XVII) met dolfijnen. Een en twintig glazen
bekers (XVIII), waarvan een geëtst, de overigen geslepen;
hierbij twee (1723), waarvan een later gezet op een verguld
zilveren voet var een beker (XVI c). Dertig zilveren lepels en
vorken (XVIII b). Twee gobelins (XVII). Rederijkersspelen
in handschrift, en eenige drukken (XVI) in rolstempelbanden
met gedreven koperen beslag; hierbij een geïllustreerde bijbel,
in 1532 gedrukt door W. Vorsterman te Antwerpen en een
geïllustreerde uitgave van Livius, in 1541 gedrukt bij Jan
Grapheus te Antwerpen.

HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE.

Halfweg.
van het in
1654 naar ontwerp van Pieter Post gebouwde HUIS ZWANENBURG, thans met moderne aanbouwen als fabriek gebezigd, is
nog de voorgevel over. Baksteenen gevel met Ionische pilasters
tegen de verdieping; hierboven een kroonlijst en een driehoekig
fronton met festoenen en attributen; gelijkvloers een (dichtgemetselde) galerij, wier balusters nog zichtbaar zijn. Hierboven
cartouches (1645). Kruiskozijnen met driehoekige frontons.
Ter zijde van den gevel twee posten (XVII c) van een hek,
Voormalig GEMEENLANDSHUIS VAN RIJNLAND;
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met wapenschilden en bekroning. Hierachter een poort met
driehoekig fronton, waarin een cartouche. Twee uit dit huis
afkomstige gebrandschilderde vensters (1649), en een schilderij (XVII A) door Ad. Willaerts bevinden zich in het
Frans Halsmuseum.
Kerkstraat B 145. Twee gevelsteenen (XVII a): de Hoop
en de Liefde.

Spaarnwoude.
SLUIS met twee steenen: een met wapen van Rijnland en een
met opschrift (1568--1652), afkomstig uit de door Pieter Post
gebouwde sluis van den Hoogera dijk.
Het GEMEENLANDSHUIS VAN RIJNLAND, vlak bij het dorp
Spaarndam gelegen, is een baksteenen gebouw (XVII d) met
hooger opgetrokken middenpartij. Windwijzer met wapen.
Klok (1724).
Het buiten dienst gestelde gebouw der NED. HERVORMDE
Geertruida) is op een hoogte gelegen. Schip (XVIII a)
met 3/8-sluiting en houten gewelf. De gepleisterde toren (XIII),
grocaitendeels van reuzenmoppen opgetrokken en versierd ,met
twee rondboogfriezen, bevat sporen van gekoppelde rondboogvensters, en is gedekt met een vlakke spits (1844). De kerk
bezit:
Eiken doophek en banken (XVIII a).
Zerken: 1613, 1623 (hersteld 1764), 1633, 1738, 1769; een
priesterzerk.
Gedenkbord (1765).
Klok (1764).
KERK (H.

Bij Zuid-Schalkwijk een oude PALTROKMOLEN.
I as

HAARLEMMERMEER.

HAARLEMMERMEER.
Hoofddorp.
De R. K. KERK bezit een eken preekstoel (1702).

HARENKARSPEL.

Dirkshorn.
De NED. HERV. KERK (1668) heeft in het portaal onder den
toren twee steenen: een grooten gebeeldhouwder met alliantiewapen en opschrift (1659) en een met opschrift, vermeldende,
dat het een eerste steen is, gelegd „aant vorich fondament"
(1659). De kerk bezit:
Eiken preekstoel (1600; op het fries: C. A. P. f.) met gesneden paneelen.
Doophek (XVII) met koperen doopboog (XVIII d).
Avondmaalszilver: twee bekers (1731), twee bekers (1849);
grooten ronden schotel gegraveerd met wapen en opschrift
(1713).
Klok, in 1608 gegoten door Gheraert Koster te Amsterdam.

Harenkarspel.
De NED. HERV. KERK (H. Christina), in 1830 vernieuwd, is
een gepleisterd gebouw met onregelmatig driezijdig gesloten
koor. De toren (XIII b) heeft hoeklisenen, verbonden door
een rondboogfries. Inwendig: houten tongewelf. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (1602).
Eiken doophek (XVII B), met koperen doopboog (XVII dj.
Twee eiken credo- en tiengeboden-borden, geschreven door
G. M. Sydwint (1663), in gesneden omlijsting met schildjes.
Koperen doopbekkenhouder en doopbekken (XVII c).
Orgel (XVI a), thans in het Rijksmuseum te Amsterdam.
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Een koperen kroon (onder den bol: Jan Pietersz. Standaert,
1664); twee koperen kronen (XVII c).
Klok, in 1519 gegoten door Peter Waghevens te Mechelen.
Op de consistoriekamer een looden makelaar (XIX a).
Tuitjehorn.
De R. K. KERK (H. Jacobus Major, 1852) bezit:
Zilveren stralenmonstrans met kroon (op den voet : Phil.
Moirmans, Antw. 1684).
Gepolychromeerden en vergulden vesperstoel (XVIII c).
Zilveren wierookvat (XVII c).
Koperen wierookvat (bovendeel XVII B).
Een drieluik, uit deze kerk afkomstig, berust in bruikleen
in het Bisschoppelijk museum te Haarlem (Catal. 913, Nr. III,
232).
HEEMSKERK.
Aan den Straatweg bij Noordorp een heuvel: het HuLDTOOde graven van Holland als heeren van Kennemerland
werden gehuldigd.
N EEL, waar

(H. Laurentius) is een eenbeukig, rechtgesloten baksteenen gebouw (grootendeels XIX a), in welks
noordmuur zich een steen met: 1628 bevindt. Van de vroegere
kerk staat nog de travee naast den toren met een houten
gewelf, dat sporen van beschildering vertoont; en de hooge toren
(XIV), geheel van reuzenmoppen gebouwd en bekroond door
een achtkante gemetselde spits (XV d of XVI a). Tegen den
oostwand van den toren een fragment van een eiken trap
(XVII b). De kerk bezit:
Eiken preekstoel (1629).
Eiken doophek (XVII b).
De NED. HERV. KERK
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Koperen predikantslezenaar (XVII); koperen doopbekkenhouder (XVII).
Koperen kroon (XVII).
Zerken van 163o, 1631, 1 730-1 734, 1767.
Eenig Avondmaalstin (XVIII b).
Klok, in 1464 gegoten door Steven Butendic.
Ten Z. van de kerk een hardsteenen obelisk op gemetseld
voetstuk en bek:oond met een gesmeed leliekruis, door den
schilder Maarten van Heemskerk voor zijn vader Jacob Willemszn van Veen opgericht. De obelisk vertoont aan de oostzijde een opschrift in gothische letters (153.); aan de westzijde
een Latijnsch opschrift, waarboven een borstbeeld in relief
en waaronder een doodsengel, een wapenschild en: 157o.
In de pastorie der R. K. KERK twee portretten (XVII a,
afkomstig uit het kasteel Assumburg) op paneel, het eene van
Jvr. Anna van Renesse met haar zoon (?), het andere met de
beeltenis van een man. Eiken kast (XVII A).
Een uit deze kerk afkomstige schilderij (Veronica, ± 1500)
bevindt zich in het Bisschoppelijk, museum te Haarlem (Catal.
1913, Nr. I 279)
Het KASTEEL MARQUETTE (oorspronkelijk HEEMSKERK, doch
sinds 1612 geheeten naar Daniel de Hartaing, heer van Marquette), gesticht XIII b, doch herhaaldelijk verbouwd, vooral
XVIIa en XVIIIb, bestaat thans uit twee rechthoekig op elkaar
staande vleugels (XVII, gewijzigd XVIII), waarvan de naar
het binnenplein gekeerde gevels met bergsteenen pilasters zijn
versierd (XVIII b). Uit den hoek rijst een ronde toren (XVII a)
met achtkante spits en peerbekroning. De noordelijke gevel
heeft een bergsteenen middenpartij met driehoekig fronton
met wapen (1741), de westelijke vleugel bevat een poort met
omlijsting. Koetshuis (XVIII). Gesmeed ijzeren hek (1741).
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Zes tuinvazen (XVIII A), waarvan twee afkomstig van het
voormalig huis Rietwijk. Inwendig: hal met stuc-versiering,
een betimmering (XVIII), afkomstig uit het kasteel Assumburg.
Familieportretten (geslacht Rendorp e.a.)
Het KASTEEL ASSUMBURG (XVI, verbouwd XVI, XVII a
sinds 1911 eigendom van het Rijk en thans gerestaureerd wordend door den Rijksbouwkundige v. d. Onderwijsgebouwen), geheel door water omgeven, bestaat uit vier om een binnenplein opgetrokken vleugels (het Z. 0. deel XVIII a) en vijf
torens n.l.: een achtkanten toren aan den N. 0.-hoek, een vierkanten (XV) aan den N. W.-hoek, een kleinen vierkanten
(XVII a) tegen den westgevel; een grooten vierkanten op den
Z. W.-hoek, en tegen den Z. W.-hoek van dezen, een (ten deele
afgebroken) zeskanten toren. Aan de 0.-zijde van het binnenplein de z.g. Vierschaar: een galerij (XVI), van drie bogen op
zuiltjes met gebeeldhouwde kapiteelen. Hiertegenover een moderne uitgebouwde gang. Ingang met zandsteenen omlijsting
(XVIII) en alliantiewapen. Inwendig: hal met stucversiering;
eiken trapleuning (XVIII b). Op het voorplein een dienstgebouw (XVIII). Ten W. van het kasteel een gesmeed ijzeren
hek (XVIII A).
en ± 1700,

HEEMSTEDE.

Een hardsteenen GRENSPAAL (XVII a) staat aan de Munterslaan benoorden Aardenhout.
Bij den Zandvoortschen straatweg aan de Trekvaart een
TOLHEK met gemetselde pijlers, waarop de wapens van Haarlem.
en Leiden, en: 1695.
Voor het huis Het Manpad een GEDENKNAALD, in 1817 door
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D. J. van Lennep opgericht ter herinnering aan de gevechten
bij het Manpad, in 1303 en in 1573.
is een baksteenen gebouw, bestaande
uit een driezijdig gesloten schip, gebouwd 1623-1625 ter vervanging van de in 1573 afgebrande oude kerk, en in 1652 met
een driezijdig gesloten, noordelijken arm uitgebreid. Open dakruiter. Eiken zoldering, op wier balken opschriften betreffende
stichting enz. geschilderd zijn. De kerk bezit:
Eiken preekstoel, doophek en heerenbank . (alles XVII b).
Twee koperen lezenaars (XVIII en XIX a).
Orgelkast (1818).
Marmeren graftombe (1653) boven den grafkelder van het
geslacht Pauw. Hierboven geslachtswapens, geschilderd tegen
de zoldering.
Drie grafzerken (1667, 1724, 1734).
De NED. HERV. KERK

Zilveren Avondmaalsbeker (blijkens de merken: 1645, werk
van den Haarlemschen meester G. Mz. Fabritius), een vierkante en vier ronde zilveren schalen (1849).
Twee klokken: een in 1487 door Gobelinus Moer, en een
in 1759 door J. en P. Verbruggen gegoten.

Uurwijzer tegen de zoldering van het schip.
In de consistoriekamer: een eiken deur met slotplaat (XVII);
eiken tafel en stoel (XVII).
Van het voormalige KASTEEL HEEMSTEDE, eene vernieuwing (XVII a) van het XV c na herhaaldelijke verwoesting
herbouwde slot, zijn, sinds de slooping in het jaar 1810 slechts
enkele fragmenten over: a. baksteenen poort, bekroond door
een wapen met schildhoudende leeuwen; b. in het gebouw hiernaast een poortje met sluitsteen (XVII a); c. zandsteenen brug
op vijf bogen, met zware balusters en twee schildhoudende
leeuwen op versierde voetstukken; d. aan het zuidelijk einde
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der brug een zandsteenen poortje (XVII a), omlijst door pilasters met bossage-versiering, waartegen klauwstukken en, aan
eene zijde, een obelisk; e. in een modern gebouw ten N. 0. van
de brug een poortje, opgemetseld uit fragmenten XVI c en XVII,
bekroond door een schildhoudenden leeuw en met een fronton,
waarin een opschrift en : 1647 ; f. aan den zuidkant van dit
gebouw een fragment van een poort (XVII), in wier boogveld
een wapen en: 1636.
Ter zijde van dit gebouw een grafsteen met wapen en: 1642.
HEERHUC:OWAARD.

Veenhuizen.
De moderne NED. HERV. KERK bezit:
Eiken preekstoel en doophek (+ 1700).
Wit en zwart-marmeren praalgraf van Reinoud van Brederode
(1633).
HEILOO.
De NED. HERV. KERK (H. Willebrordus), in 1823 vernieuwd, is
een gepleisterd gebouw, bestaande uit het schip eener vroegere
kruiskerk, hetwelk (vermoedelijk XVII) van een 3/5-sluiting
is voorzien, waarna (vermoedelijk XVIII) koor en dwarspand
(XV) zijn weggebroken ; en een gepleisterden toren (XIII a),
waaraan tuf en reuzenmoppen voorkomen, en met een houten
spits gedekt. Alleen tegen de sluiting steunbeeren. De aan de
westzijde geschoorde toren vertoont hoeklisenen, verbonden
door rondboogfriezen en in de bovenste geleding spitsboognissen. Inwendig: westelijk deel van het schip afgesloten voor
portaal; bij het begin der koorsluiting aan weerszijden een halve
zuil met laat-gothisch kapiteel. In den toren een ribloos kruisgewelf (gepleisterd); op een steen in de eerste verdieping: 165o.
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De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII B).
Doophek (XVII B).
Twee koperen lezenaars (XVII B), voor predikant en voorzanger.
Koperen doopbekkenhouder (XVII b).
Twee koperen doJpbogen (XVII B).
Bekroning met snijwerk (XVIII a) en wapen van Heiloo,
boven de afscheiding tusschen portaal en kerk.
Rood zandsteenen deksel eener sarcofaag, gebruikt als grafzerk, waarop in gothische letters: „Jan van Hout" en wapen.
Onder den vloer: zerk (1636) van een predikant.
Twee koperen kronen (XVII) met schildjes.
Twee gegraveerde zilveren Avondmaalsbekers met allian
tiewapen (XVII A); gegraveerd tinnen schotel (XVII A).
Klok, in 1613 gegoten door Johannes Breutelt te Altzey.
De R. K. KERK van den H. Willebrordus (i868) bezit:
Twee zilveren lichtarmen (XVIII a).
Zilveren oliebusje (XVII c).
Zilveren Godslamp (XVII c).
Zilveren wierookvat (XVII c).
Zilveren wierookscheepje (XVII c).
Zilveren altaarschel (+ 1660).
Vier koperen kandelaars (XVII c).
In de pastorie: Schilderij (XVII) met voorstellingen betreffende den H. Willebrordus en den H. Dominicus, op den achtergrond de voormalige kerk van Heiloo.
Een stuk Noord-Hollandsch borduurwerk (1639), vervaardigd door Dievertjen Edes en afkomstig uit de R. K. pastorie, bevindt zich thans in het Bisschoppelijk museum te
Haarlem.
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Op een hek aan den straatweg twee steenen schildhoudende
leeuwen (XVII b), afkomstig van het voormalige HUIS TER
CO ULSTER.

Het HUIS NYENBURG (XVIII b) heeft in den achtergevel
het wapen Egmond-Buren-Gelderland. Op de bovenverdieping
een betimmering met drie grisailles door Jan Hoogsaat (1730).
Verder bevat het:
Klok (XVIII a): hangende globe, door eigen gewicht loopend,
vervaardigd door Lemaire.
Eenige portretten (XVI—XIX) van leden van de geslachten
Egmond van de Nieuburch en Foreest.
Twee tuinbeelden (1711 besteld bij Gaspar Swents, beeldhouwer te Beverwijk).
Twee kleinere tuinbeelden (XVIII).

DEN HELDER en HUISDUINEN.
Den Helder.
d. Wereldlijke openbare gebouwen.
Het RAADHUIS (1836) bevat: een teekening (1814, door
Maurice Ver Huell), nog eene (door denzelfde), een krijtteekening
• (XIX b), penteekening (1728, gezicht op Den Helder), nog
eene (XVIII, gezicht op Den Helder), nog eene (1783, gezicht
op Huisduinen, door H. Tavernier), nog eene (1783, gezicht
op Den Helder, door denzeiide), nog eene (1787, gezicht als
voren, door denzelfde, naar J. L. van der Torre), twee gekleurde
teekeningen (1791, gezichten op Den Helder en op Huisduinen
door H. Tavernier).
Militaire gebouwen:
Het ETABLISSEMENT WILLEMSOORD (± 1827) omvat de
volgende gebouwen:

DEN HELDER EN HUISDUINEN.
I. MARINEKAZERNE (1840).
2.

MARINEHOSPITAAL (1840).

3.

MAGAZIJNEN DER MARINE.

4.

DIRECTIEHUIS DER MARINE (het

„Paleis").

de volgende schilderijen:
Portret van M. A. de Ruyter (oude copie in gebeeldhouwde lijst);
de dood van M. A. de Ruyter, door Kruseman; de terugkeer
van Piet Hein, door H. E. Reyntjes.
5.

INSTITUUT DER MARINE, waarin

e. Kerkelijke gebouwen.

i. De NED. HERV. NIEUWE KERK (I839) te Nieuwediep bezit
Benig tinwerk (XVIII) en Bene klok (ió4í).
2.

D8 NED. HERV. WESTERKERK (1844) is een kruiskerk.

3. De HERSTELD LUTHERSCHE KERK (1913) bezit een orgel(XVIII c).
4. De voormalige EVANG. LUTHERSCHE KERK (XIX a) is
een koepelgebouw, thans tot pakhuis ingericht. Vensters dichtgemetseld.
5. De R. K. KERK (1840) is een gebouw in Waterstaatsstijl.
6. De NED. ISRAEL. SYNAGOGE (1837) bezit:
Koperen luchters uit den tijd van den bouw; een Chanoekaluchter.
Een stel zilveren siertorens (XIX a).
Eenige zilveren leeswijzers.
Geborduurd fluweelen voorhangsel, geschonken in 1837.
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g. Particuliere gebouwen.

I. Langestraat 40. Topgevel met vlechtingen, twee geïnetselde lijsten, toppilaster en steen: 1647.
2. Vlootstraat, hoek Langestraat: Topgevel (XVIIA, bovendeel gewijzigd). Vlechtingen. Toppilaster.
3. Langestraat 67. Topgevel (XVII).
4. Heersteeg 6. Houten gevelvoorschot (XVII).
5. Oude Kerkstraat 14. Geheel houten gevel.
6. Oude Kerkstraat 6. Topgevel (XVII) met vlechtingen
in gele steen. Toppilaster.
7. Artilleriestraat. Dergelijke gevel.
8. Hoogedijk 35. Gepleisterde topgevel (XVII).
9. Middenstraat 30. Gevel (XVII c) met hardsteenen omlijstingen van twee ovale vensters, in teruggemetselde vakken
liggend.
Io. Langestraat 38. Houten halsgevel (XVIII).
I I. Breestraat 14. Breede baksteenen halsgevel (XVIII).

Huisduinen.
De NED. HERV. KERK (1896) bezit:
Eiken preekstoel (XVII A), geverfd.
Eiken doophek (XVII A).
Twee koperen kronen (XVII), op een waarvan: 1650; twee
dito blakers (XVII).
Scheepje (1787).
Klok, in 1537 door Goebel Sael gegoten.
HENSBROEK.
De NED. HERV. KERK (H. Marcus), in 1657 vervangen door
een andere, die in 1838 werd hersteld, is een baksteenen gebouw, zwaar met klimop begroeid, bestaande uit een schip en
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een 5/10-gesloten koor. De ingebouwde toren (XVII c) draagt
een houten spits; in zijn oostmuur een steen met wapens, waaronder opschrift (1657) betreffende de eerstesteenlegging. Steun•
beeren. Inwendig: houten tongewelf met gesneden sleutelstukken (XVII c); in het gewelf boven de sluiting een wapen
en: 1658. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (1631, zwart ,gelakt).
Eiken doophek (XVII B).
Koperen doopboog (XVII c), vier koperen blakers (XVII c).
Heerengestoelte (XVII c).
Eenige zerken (XVII).
Drie koperen kronen (XVII B), waarvan een met schildjes.
Twee tekstborden (XVII)
Twee psalmborden (XVII).
Klok, in 1637 gegoten door Everhardus Splinter te Enkhuizen.
HILVERSUM.
a. Voorhistorische enz. monumenten.

Een aantal klokbekerscherven, steenen wapens en werktuigen en scherven van Germaansch vaatwerk, benevens overblijfselen van eenige (waarschijnlijk laat-Romeinsche) haardsteden, in de nabijheid gevonden, bevinden zich in het Rijksmuseum van oudheden te Leiden. De uit een achttal grafheuvels op de Hilversumsche heide afkomstige scherven en
werktuigen (bronzen tijdperk) bevinden zich eveneens in dit
museum.
e. Kerkelijke gebouwen.

I. De NED HERV. KERK (H. Vitus) is in 1890 vernieuwd.
Zij heeft een baksteenen toren (XV b), bestaande uit drie ge196
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ledingen met spitsboognissen en een achtkante spits (1794).
De kerk bezit:
Twee klokken, in 1768 vergoten uit andere, door Pieter Seest
te Amsterdam.
2. De R. K. KERK (H. Vitus), in 1785 ter plaatse van eene
oudere gebouwd, in 1891 door Dr. P. J. H. Cuypers vergroot
met dwarspand, koor en westelijken voorbouw, bezit:
Triptiek (XVI), met Kruisiging, Kruisdraging en Opstanding,
op de buitenzijde: Jezus in Gethsemane en Geeseling.
Kazuifel (XVII) met orfrois (XVI a).
Teekening (:1: 1800).
3. De SYNAGOGE (ten deele 1788) bezit:
Voorhangsel met zilveren borduursel (XVIII d).
Vier koperen kandelaars (XVIII).
Twee zilveren siertorens (XVIII).
Twee zilveren leeswijzers (1784 en 1812).
Koperen fonteintje (XVIII).
g. Particuliere gebouwen.

I. Zeedijk 27. Huisje (XVII) met kruiskozijnen (gepleisterd).
2. Zeedijk, 32. Huisje (XVII), als voren.
Aan de Langstraat een halsgevel (+ 17oo) met topanker;
en een halsgevel (XVIII B).
's-Gravelandsche weg 27. Villa (XVIII d) met deur uit dien
tijd.
Ankers:'

Groest 46 (bloemanker, XVII); .Groest 40 (± 1700).
197

HOOGKARSPEL.

Fragmenten van binnenarchitectuur:
Groest 3. Wand van tegels (XVIII) met bijbelsche voorstellingen. In de kamer hiernaast: marmeren schoorsteenmantel
(XVIII c) en tegelbekleeding (XVIII) tot kozijnhoogte.
HOOGKARSPEL.
Bij den Tolweg naar Medemblik in den gevel van het cafe
„Medemblikker tolhuis" een gebeeldhouwde steen (1729) met het
wapen van Medemblik en geslachtswapens.
De NED. HERV. KERK (1860) bezit:
Twee koperen lezenaars (XVII c).
Eenig tinwerk (XVIII en XIX a).

HOOGWOUD EN AARTSWOUD.
Aartswoud.
Op den Westfrieschen zeedijk een houten grenspaal (XVII A)
met wapens.
Tegen de NED. HERV. KERK (1883) staat nog de gepleisterde
oude toren (XV d, het benedendeel wellicht ouder, de westzijde en de spits in 1895 vernieuwd) met een in den noordwand
ingebouwden traptoren, waarin een gemetselde wenteltrap.
Nissen met overblijfselen van traceeringen. Boven den ingang
een steen (1635). De kerk bezit:
Rijk gesneden, met ebbenhout ingelegd, eiken gestoelte
(1641, gelijk dat te Winkel) met overhuiving, bekroond door
een gesneden wapen. Op de deuren initialen in ivoor.
Drie koperen kronen (XVII).
Klok, in 1620 gegoten door Henricus Niemari te Enkhuizen.
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Hoogwoud.
Op het RAADHUIS wordt een verguld zilveren beker (1743)

bewaard.
De NED. HERV. KERK, gebouwd in 1680 (blijkens een gedenksteen) na het instorten eener ruimere middeleeuwsche
kerk, is op een hoogte gelegen. Zij heeft een 5/10-afsluiting en
steunbeeren: Het muurwerk (onderaan vermoedelijk nog van
het vorige gebouw) is gepleisterd. Inwendig: houten tongewelf
met sleutelstukken op kraagsteenen. De toren is in 1886 vernieuwd. De kerk bezit:
Zandsteenen doopvont (XV B), gebroken.
Eiken preekstoel (XVII d) met koperen doopbekken.
Eiken doophek (XVII d) met koperen doopboog (XVII d),
blaker en lichtarm.
Eiken offerblok (XVII A).
Eiken heerenbank (1634), met drie ingesneden wapenschilden.
Twee koperen kronen (XVII).
Twee schildhoudende leeuwen (XVII) op de moderne orgelgalerij.
Twee klokken, waarvan eene in 1614 door Johannes Ouwerock
te Amsterdam, en eene in 165o door F. en P. Hemony te Zutfen
gegoten.

HOORN.
. a. Voorhistorische enz. voorwerpen.
Twee alhier opgegraven gepolijste steenen bijlen bevinden
zich in het Rijkmuseum van Oudheden te Leiden.
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b. Verdedigingswerken.

thans patronenmagazijn.
Baksteenen rondeeltoren (XVI a), welks omtrek aan de grachtzijde een halfrond vormt. Het vooruitspringende bovendeel
gedragen door een rondboogfries op bergsteenen kraagstukken.
Hierboven de (thans dichtgemetselde) kanteeling. Aan de walzijde een top- (oorspronkelijk trap-) gevel. Schietgaten met
zandsteenen omlijstingen.
I. MARIATOREN OF KRUITTOREN,

2. HOOFDTOREN. Aan den zuid-westkant van bergsteen,
overigens van baksteen met bergsteenbanden opgetrokken
rondeeltoren (1532 gebouwd, 165T verbouwd en van een daktorentje voorzien, 1905-1907 gerestaureerd). Aan den zeekant
halfrond, op veelhoekigen onderbouw. Weergang met thans
dichtgemetselde kanteeling, rustend op een rondboogfries met
bergsteenen kraagstukken. Het dak is thans over de weergang
doorgetrokken. Sci.detgaten. Lichtkooi tegen de weergang. Steen
(XVII) met het wapen van Hoorn. Aan de landzijde: een in
1731 verbouwde topgevel (oorspronkelijk trapgevel, ook blijkens de schilderij van Vroom in het Westfriesch museum),
waarvan de verdieping op een fries van driepasbogen is uitgemetseld; overblijfselen van twee uitgekraagde achtkante
hoektorentjes. Uitgemetselde lichtkooi bekroond door het wapen
van Hoorn. Houten torentje (1651, bovendeel verbouwd na
brand in 1750) met twee open koepels. Ten N. van den topgevel een achtkante traptoren. Boven den ingang fronton met
het wapen van Westfriesland (XVI). Hiernaast een steen met
gothisch opschrift (1534).
Inwendig: muurkastje (XVII A) met paneelwerk. Een
ander muurkastje en een eiken schoorsteenmantel met gesneden
fries (XVII A) zijn naar het Westfriesch museum overgebracht.
In den toren drie klokken: eene (1522), eene in 1646 door
F. en P. Hemony te Zutfen, en eene (1750 vergoten).
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Gebouw (1578, doch kern vermoedelijk
ouder, verhoogd i6o1, hersteld 1876 en 1915) van baksteen,
rijk met bergsteen versierd. Aan beide zijden Dorische pilasters
met rustiekbanden, en friezen met opschriften en wapenschilden.
Aan de buitenzijde tusschen de pilasters vier zandsteenen, door
frontons bekroonde nissen, uit twee waarvan steenen kanonmonden steken. Boven den in een bocht aangelegden, en met
stergewelven overkluisden doorgang is in 16oI een kleine
verdieping met steil dak en open dakruiter opgetrokken. Hierin
een schoorsteentje en betimmering (XVIII). Op twee consoles
aan de noordzijde: 16o1. In den doorgang baksteenen stergewelven, en zware eiken deuren (XVII).
In 1915 is bij den noordoostelijken hoek een achtkante traptoren aangebouwd.
3. OOSTERPOORT.

c.

Grenssteenen enz.

Hoek Graven- en Peperstraat. Laat-gothische steenen
(XV d) met twee schildjes;

PAAL

Op de Markt (,,Roôsteen") een cirkelvormig stuk roode
zandsteen.
Aan de Haven twee zware, rood zandsteenen MEERPALEN.
d.

Burgerlijke openbare gebouwen.

RAADHUIS, voorheen verblijf der Staten van Westfriesin 1613 gebouwd ter plaatse van het St. Cecilia-klooster,
in 1903 hersteld. Aan de zijde van de Nieuwstraat twee onder
een zeer stompen hoek samenkomende, rijk met bergsteen
versierde, baksteenen topgevels, die een smalle en van een lager
bekroning voorziene middenpartij met zandsteenen portiek
flankeeren. Zandsteenen hoek-, neg- en strekblokken. Dito

I.

land,
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obelisken, vleugelstukken en bollen als versiering der geveltrappen en der middelste bekroning, die een schildhoudenden
topleeuw draagt. Boven de gelijkvloersche en boven de eerste
verdieping tusschen zandsteenen lijsten besloten friezen met
stedelijke wapens en maskers. Inwendig: Raadzaal met betimmering en geschilderde deuromlijstingen, drie damspiegels
met vergulde lijsten, negen vergulde wandluchters, veertien
eiken stoelen en drie dito leunstoelen, alles XVIII d; marmeren
schoorsteen (1788), waarboven een schilderij (1660, door Jan
Theunisz. Blankenhof gezegd Jan Maet), voorstellend den slag
op de Zuiderzee in 1573, in een rijkgesneden lijst (door Joh.
Kinnema); drie verguld koperen lichtkronen, Empire. In de
burgemeesterskamer gedreven en gegraveerde verguld zilveren
beker (XVII c, „beker van Bossu"); tien eiken stoelen en twee
dito leunstoelen, XVIII d; acht zilveren schildjes van gilden;
en de volgende schilderijen: schutterstuk (1653, door A. Liedts);
schuttersmaaltijd (1652, door J. A. Rotius); In de kamer vane-den
burgerlijken stand : reeks van zes-en-twintig portretten (op
paneel en op doek) van officieren, afkomstig uit de vergaderzaal
van gecommitteerde Raden van Westfriesland (de meeste vermoedelijk in 1675 geschilderde copieën naar oudere origineelen);
portret van Willem IV van Nassau-Oranje; portret van een onbekende.
In de bodekamer een g sneden spiegelomlijsting (XVIII b).
Op de verdieping een aantal geerende kraagsteenen met
gesneden sleutelstukken (XVII a); tegelvloer (XVII).
Het westelijk deel van het Raadhuis bevat nog de 3/8-gesloten
van het voormalige St. Cecilia-klooster, in haar
benedendeel tot POLITIEBUREAU ingericht. Gedichte spitsbogige
vensters in den zuidmuur. Eiken kap met gesneden rozetten
en geprofileerde schinkels (XV). Hierboven een houten dakruiter met gesmeed ijzeren versiering.
KAPEL (XV)
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Rechthoekig hardsteenen gebouw (1609, hersteld
1773 en vervolgens in 1914, door Jos. Th. Cuypers en I. Faber,
waarbij de Namensche steen door „petit granit de 1'Ourthe"
vervangen is.) In den langen gevel vijf, in den korten twee poortbogen, versierd met bossage-werk. Drie groote hardsteenen
dakvensters en een aantal kleincre van hout met looden versieringen.
Inwendig: gehouwen kraagsteenen, op beide verdiepingen,
met eiken sleutelstukken waarvan het snijwerk, althans op de
benedenverdieping, langs een deel van de balken is voortgezet;
gesneden raveeling. Geschilderde opschriften (XVIII). Jukken
met gesneden maskers, waaraan de evenaars (gemerkt 1693)
hangen. In het kantoortje een muurkastje (XVII) met omlijsting. Eiken wenteltrap. Op de eerste verdieping een zaal
met gesneden raveeling. In het belendende huis is in 1919
een poortje (XVII b) met versierd fries en bekronende cartouche blootgekomen, dat wellicht bij het Waaggebouw heeft,
behoord.
2.

WAAG.

3. TRIBUNAAL, oorspronkelijk zetel van Gecommitteerde
raden van Westfriesland en het Noorderkwartier, thans Westfriesch museum en (in den XVIII d bijgebouwden vleugel) Kantongerecht, is in 1632 gebouwd ter plaatse van het
Proostenhuis (XV) en gerestaureerd 1908-- 1911. Hardsteenen
voorgevel ibij de restauratie verankerd), versierd met pilasterstellingen en kroonlijsten in drie orden. Boven de drie vensters van het gelijkvloers schelpvullingen in de boogvelden.
In het midden der eerste verdieping en in den top groote
gebeeldhouwde wapens (vernieuwd, de oude in het museum)
van Westfriesland en van prins Maurits. Tegen de tweede
verdieping en het topveld vleugelstukken, waarnaast, op de
einden der kroonlijsten, schildhoudende leeuwen. De bekroning
wordt gevormd door een gebroken fronton met drie schild203
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houdende leeuwen. Op het dak een schoorsteen met smeedwerk en windmolen. De baksteenen zijgevel aan de Tribunaalsteeg is in 1911 vernieuwd. Aan de andere zijde is een vleugel
(XVIII d) aangebouwd. Hiervoor een gesmeed ijzeren hek,
gemerkt I. Uljé, 1729, en twee kanonnen (XVIII) als schamppalen.
Inwendig: enkele gesneden sleutelstukken en consoles, eiken
wenteltrap (XVII). Zie ook h I (Westfriesch museum). In de
zaal van het kantongerecht een geverfde betimmmering (XVIII
d, doch enkele fragmenten XVIII a).
Voormalig STADSTIMMERHUIS. Twee topgevels (XVII a),
in bak- en bergsteen,
4:

5. De voormalige OOST-INDISCHE KAMER (thans Burgeravondschool), gebouwd ter plaatse van de Westfriesche Munt,
heeft een baksteenen gevel (XVII a) met middenrisaliet en hoekpilasters. Twee festoenen met wapenschilden. Monogram der
Compagnie. Ingang met zijlichten. Bij dezen gevel is een andere
met driehoekig fronton aangetrokken. Inwendig: vestibule
met houten portiek (XVII c), waarin het wapen der Co rn
-pagnie.Idcorwgahteuisnbmrg
en een schoorsteen met spiegel (XVIII d).
Naast dit huis de voormalige directiewoning (Muntstraat 6),
waarin een geverfde eiken dubbele trapboog (XVII c) met
rijkgesneden fries. Hierop drie vergulde beeldjes (± i600). Gesneden deuromlijsting. Achter in het huis een gang met houten
tongewelf met geprofileerde schinkels (XVIII).
6. Een POORTJE (1603) aan de Nieuwstraat herinnert aan
den eersten zetel der 0.I. kamer te Hoorn, ingericht in een deel
van het St. Geertenklooster.
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7. Onder. de Boompjes, hoek Pakhuissteeg. Voormalige
OOST-INDISCHE PAKHUIZEN. Gepleisterde en geverfde trapgevel. Deurkozijn met schild en : 1606. In 110. .22 bevindt
zich een marmeren schoorsteenmantel (XVIII a) met monogram.
8. Lage Binnenluijendijk. Voormalig DIRECTIEGEBOUW DER
Gevel (1784) met doorgaande
pilasters en kroonlijst. Monogram der W.I. Cie. In de vestibule
twee stuc-medaillons; in de gang het wapen van Hoorn.
WEST-INDISCHE COMPAGNIE.

9. Van het voormalige ADMIRALITEITS- OF PRINSENHOF,
1586 in de gebouwen van het St. Agnietenklooster gevestigd,
1607 verbouwd (XIX), tot 1866 als Klinische school gebezigd, staat nog slechts een poort (XVII a) van bak- en
bergsteen. Pilasters met diamantkoppen en op met cartouches
versierde voetstukken. Maskers in het fries en op de boogsteenen.
In de bekroning een (later aangebracht) wapenschild, waarachter twee gekruiste ankers en P.P.P. Zie ook h I (Westfriesch
museum).
10. De DOELEN (thans logement). Het gebouw der voorma
lige St. Jorisdoelen (1585) is later vereenigd met den ten Z.
ervan opgerichten St. Sebastiaansdoelen (1614) en toen verbouwd; en in 1648 uitgebreid met een gebouw ten N. Baksteenen
gevel met gekoppelde pilasters tegen elk der beide verdiepingen. Bergsteenen portiek (1615) met drie gehavende beelden
(XVI d), dito banden en vullingen der boogvelden boven de
vensters. Onder een der vensters het wapen van Hoorn. Het
bovendeel van den gevel gewijzigd. De noordelijke gevel (1648)
heeft doorgaande pilasters. Midden tegen den achtergevel
een kleine trapgevel (1611). Inwendig: in het noordelijk ge205
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deelte een zoldering van eiken balken op gesneden sleutelstukken.
Aan de Oostzijde van het Doelenveld twee Poortjes (1638),
waarvan het bekronende beeldhouwwerk (St. Joris en St.
Sebastiaan) in 1911 bijna geheel vernieuwd is.
e. Kerkelijke gebouwen.
I. De ST. MARIA OF NOORDERKERK, wier bouw in 1426 aanving, is een gebouw van baksteen met spaarzame toepassing
van bergsteen, en bestaat uit drie even hooge beuken, waarvan
de zuidelijke (± 1500) en de noordelijke beuken (XVI a) ;
een dwarspand (XV c); en een 5/10-gesloten koor (XV d).
De flauw gebogen westgevel; die scheef op de lengte-as staat,
is versierd met spitsboognissen, alsmede banden en blokken
van bergsteen en heeft een portaal (XV d) met boogveld,
waarin een relief (1647). Op dezen gevel een houten klokkentorentje. Wijzerplaat, bij wijze van uithangbord. Ook de gevels
van het dwarspand zijn met nissen versierd. Tegen de westelijke travee van den zuidelijken beuk een portaal (XV d)
met relief (XVII A) in het boogveld; en met deur (XVIII d).
Inwendig: houten tonwelven f in dea noord- en in den zuidbeuk op muurzuiltjes. Laat-gothische eiken wenteltrap (naar
het klokkentorentje). Op den koker, waarin zich de uurwerkgewichten bewegen, is een toepasselijk vers geschilderd. De
kerk bezit:
Eiken preekstoel (1635) op steenen voet (XV).
Eiken doophek en banken (XVII b).
Eiken koorafscheiding met houten spijlen (1642) en met gesneden vulling (1714).
Koperen predikantslezenaar (1693) en dito voorzangerslezenaar (1682); dito doopbekkenhouder (XVII).
Twee koperen doopbogen (1688).
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Gothische grafzerk (1492); eenige zerken (XVII); graf van
Bontekoe (1607).
Het volgende Avondmaalszilver: vier bekers (1737), een
groote en vier kleine gegraveerde broodschalen (1737, Haagsche keur), twee schotels en twee kannen (1737).
Zeven koperen kronen (XVII A), zes dito armen.
Twee klokken, eene in 1569 door Peeter van den Gheyn, en
eene in 1606 door Cornelis Ammeroy gegoten.
In de kerkeraadskamer eenige gesneden schildjes (1732),
alsmede zes mahoniehouten stoelen en twee leunstoelen
(XVIII d).
De ST. ANTONIUS- OF OOSTERKERK, 1450 gesticht,
1 493 verbouwd en 1615 ten deele vernieuwd, is een baksteenen kruiskerk, naar het Z. gericht en bestaat uit: een schip
(XVI A), welks gevel aan de Groote Oost in 1616 met ruime
toepassing van bergsteen in den trant van Hendrik de Keyser
opgetrokken is; een 5/12-gesloten koor (XV d); en een dwarspand 1± 1500), welks gevels versierd zijn met nissen, waarin
rijke traceeringen (de top van den westelijken gevel vernieuwd).
Op de kruising een torentje met open spits (ióoo, vernieuwd
XIX) en windvaan: schip. In den noordelijken gevel (aan de
Groote Oost) een portiek en een cartouche met jaartal, en ertegen een wijzerplaat (1688) als bij de Noorderkerk. In den
westelijken transeptgevel een portaal (XV d) met nis erboven.
De vensters van koor cn dwarspand rijk geprofileerd.
Inwendig: houten tonwelven met versierde sluitstukken;
kraagsteenen (in het zuidelijk deel XV, in het noordelijk XVI).
In den westelijken arm een eiken wenteltrap (E 1600), leidend
naar het torentje. Op den gewichtenkoker twee verzen (XVII a),
als in de Noorderkerk. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII a); dito doophek (± 1625).
Eiken bank (1620) en rugbeschot (1622) van een andere bank.
2.
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Eiken portiek (1619, doch in trant XVII b).
Orgel met galerij en betimmering (XVIII c).
Groot gebrandschilderd glas (1630, gerestaureerd in 1917
door het atelier -- J. L. Schouten) in het oostelijke transeptvenster, met voorstelling van den slag op de Zuiderzee, en
wapens.
Een gebrandschilderd glas, met het wapen van Enkhuizen
uit deze kerk afkomstig, bevindt zich nu in het Frans Halsmuseum te Haarlem.
Twee koperen kronen (XVII).
Klok (XV), gegoten door Ricoldus Butendiic.
3. De GROOTE KERK (1323 gesticht, 1369 vernieuwd, XVXVI geheel herbouwd, 1838 en wederom 1878 door brand
verwoest en 1883 herbouwd) bezit het volgende . Avondmaalszilver :
Vier bekers, twee kannen, een grooten schotel, vijf kleinere (alles 1697, werk van den Amsterdamschen meester J.
Zeeburg.)
4. De HERSTELD LUTHERSCHE KERK heeft een baksteenen gevel (1769) met breede hoekpilasters en een inzwenking
aan elke zijde van den ingang. Boven dezen een opschrift en
jaartal. Inwendig: betimmering (XVIII c, geverfd). De kerk
bezit :
Eiken preekstoel en doophek (XVIII c).
Koperen predikantslezenaar (XVIII c); dito voorzangerslezenaar (XVIII d).
Twee koperen doopbogen (XVII d).
Orgel (1773) met drie beelden en zwaan, en met balustrade.
Wijzerklok met gesneden omlijsting (XVIII c).
Avondmaalszilver: gegraveerden beker (1639), broodschaal
(± 1750), schotel (1768, werk van H. Griste), schotel (1783),
kan (1769, blijkens jaarletter).
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In de kerkeraadskamer: houten schoorsteen' (XVIIIc), een
portret op doek, voorstellend Ds. J. Vyandt ( ?, 1628- )
portret (± 1780) van een predikabt; koperen plaat met namen
:der predikanten" in 'gesneden lijst " (XVIII c).
5. De kerk van het voormalige klooster van St. Marie (nu
Protestantsch' weeshuis, zie f 3), XVII—XVIII als Artillerieahuis gebezigd, is XIX b grootendeels verbouwd en door de
Christelijk-gereformeerde gemeente in gebruik genomen. De
driezijdige sluiting (XV A) met steunbeeren en dichtgemetselde spitsboogvensters is nog over gebleven.
6. De REMONSTRANTSCHE KERK (in het huis Groote Oost 43,
zie g 43) heeft een betimmering (XVIII a) met notenhouten
deuren. Zij bezit:
Koperen predikantslezenaar (f 1700), benevens het houten
model van dezen lezenaar (de voorzangerslezenaar is thans
in de Ned. Herv. kerk te Grosthuizen).
Twee koperen kandelaars (XVII).
Avondmaalszilver: vier bekers (1662) en drie broodschotels
(XVII d).
7. De R. K. KERK (oorspronkelijk H. Johannes de Dooper,
later H. H. Cyriacus en Franciscus van Assisi), gebouwd door
A. C. Bleys en gewijd in 1882, bezit:
Huisaltaar (XVIII a); twee heiligenbeelden (XVIII).
en het volgende zilverwerk:
Grooten vergulden monstrans (XVII c).
Vergulden monstrans (XVII c).
Ciborie (XVIII B).
Vergulden Miskelk (XVII A); dito Miskelk (XVII c); dito
(XVII d).
Ampullenblad (XVIII).
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Wierookvat met scheepje (XVII d); wierookvat met scheepje
(XVIII).
Drie canonborden (XVIII b).
De volgende paramenten: een kazuifel, twee dalmatieken
(vermoedelijk ;vermaakt uit kazuifels), twee pluvialekappen
met schilden, alles goudbrokaat en Venetiaansch fluweel met
geborduurde voorstellingen (XVI a—XVI b) uit het leven
der beschermheiligen, Jezus en Maria, H. Bavo enz.
8. De NED. ISRAEL. SYNAGOGE (gesticht in 1874) bezit:
Zes groote en zes kleine koperen kaarsenstandaards (XVIII).
Goudleeren behangsel van den Hekal.
Twee voorhangsels (XVIII B); eenige geborduurde wetsmantels (XVIII d).
Zilverwerk: twee siertorens (XVIII c). en twee (XVIII B);
een leeswijzer en een kruidenbus (± 1800).
f. Gebouwen van liefdadigheid en onderwijs.
I. Het ST. JANSGASTHUIS (1563), thans garnizoensmagazijn, heeft een trapgevel van baksteen met rijke toepassing van
bergsteen voor de omlijstingen van ingangen en kruiskozijnen,
en voor hoekblokken, lijsten, twee medaillons met koppen,
een cartouche, en de met figuraal beeldwerk (saters) versierde
vleugelstukken tegen de geveltrappen. De eerste verdieping
en de friezen in vlechtwerk gemetseld. Tusschen de vensters
dezer verdieping een door Corinthische pilasters geflankeerde nis
met beeld van den H. Johannes den Dooper, waaronder opschrift.
Als bekroning een driehoekig fronton, waarin een leeuwenkop.
Wegens de geering van het grondvlak is de as van het gebouw
uit het midden naar links verlegd, en maken de dagkanten
van den ingang en van de vensters gelijkvloers een scheeven hoek
met het gevelvlak. Inwendig: zware balken met gesneden sleutelstukken (koppen).
210

HOORN.

2. Het PIETERSHOF, in 1617 ter plaatse van het Augustijnenklooster gebouwd als oudemannenhuis, in 1639 vereenigd
met het oudevrouwenhuis, na 1662 proveniershuis, in 1692
belangrijk gewijzigd en in Igo1 aanmerkelijk verbouwd, bestaat uit om een rechthoekig binnenplein opgetrokken vleugels.
Aan de voorzijde (Dal) een gevel (1692) met vooruitspringende
middenpartij, fronton, en ' bergsteenen poort, waarboven opschrift tusschen afhangende festoenen. Twee dakvensters
(XVIII c). Aan de zijde der Spoorstraat een gevel (igol) met
gerestaureerde bergsteenen poor; versierd met cartouche (1617),
twee koppen, een sluitsteen, en bekroond door een beeld (XVI)
van den H. Petrus, in een nis. Langs den westgevel aan de zijde
van het binnenplein een galerij met houten tongewelf, gedragen
door gesneden consoles (vernieuwd 1888, de oorspronkelijke
stukken in het Westfriesch museum).
De tegenoverliggende vleugel heeft een gevel (XVII a),
waarvan de vensters der verdieping naar beneden verlengd zijn,
en bevat de regentenkamer. Hierin gouden behangsel en betimmering (XVIII c). Schoorsteenspiegel in omlijsting, vier wand-

spiegels met luchters, twee eiken tafels (alles XVIII c). Zoldering:
schildering met allegorische voorstelling (+ 1767, blijkens
de wapens der regenten van dit jaar). Tien stoelen en een
armstoel (XVIII d), drie perkamenten lijsten (XVIII) van
regenten.
Onder het aangrenzende gedeelte keldergewelven (XV).
3. Het PROTESTANTSCHE WEESHUIS, XVI d . ter plaatse
van het klooster (1408) van St. Marie ingericht (zie ook e 5),
en in 1729 in het westelijk deel geheel vernieuwd, heeft aan
de straatzijde een zandsteenen poort (XVII d, doch vernieuwd
en toen van het jaartal 1620 voorzien). Ten N. van dezen ingang
een steen (1573--1848, ter herdenking van de gevangenschap
van Bossu). Op de binnenplaats een geverfde zandsteenen
21I
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eenhoorn met wapen van Hoorn (XVII); hardsteenen pomp
(XVIII d); ' twee Iooden beelden (XVIII) van weeskinderen;
twee houten beeldjes (XVII?) boven den . ingang van den zijl
Vleugel; twee steenen . leeuwen (XVII a) op het dak van" den
voorvleugel. In dé vestibule van dezen vleugel een bronzen
-offerblok (XVII), op hardstenen voetstuk (XVIII). In den
zijvleugel een portaal met stuczoldering (XVIII d). In dezen
vleugel bevinden zich -de regentenkamers:
d. regentenkamer met eiken tafel en twee opgelegde theefels '(XVIII c); portret (1644), waaronder vers (1670); teeke=
fling van Pronk (het weeshuis voor de verbouwing, 1727), eenige
geslepen bokalen (waaronder twee gemerkt: 1783).
b. regentenkamer met sclxóbrsteen, waarboven een relief
in stuc, damspiegel in . vergulde lijst, zeven stoelen en een tafel
(alles XVIII c).
4. Van het voormalige OUDEVROUWENHUIS (XVII a, ter
plaatse van het St. Geertenklooster) is nog de ingang over: dé
z.g. Klooster poort. Zandsteenen poort, geflankeerd door twee
gegroefde Jonische halve-zuilen op versierde voetstukken, en
met scharnierbanden als ornament der schachten. B3eldhouwwerk (engelen) in de zwikken. Fries met drie cartouches. Op het
gebogen fronton (iôio) twee beelden van oude vrouwen en een
wapenschild.
Achter deze poort een trapgeveltje, waaronder een doorgang
met sluitsteen (XVII a), en, meer noordelijk, een gang met
houten tongewelf (XVII), en aan de Wisselstraat een zandsteenen
portiek met schild (1606) en zeer verweerd relief.
5. Voormalige DIACONIE. Twee geheel herstelde en verknoeide topgevels. Gevelsteenen (1615).
6. R. K.
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gevel (1774-1776) met hoekpilasters, vooruitspringende middenpartij, houten omlijsting van middenvensters, steenen
fronton. Het gebouw bestaat uit vier om een binnenplaats
gebouwde vleugels, waarvan de achterste een in 1884 dichtgemetselde galerij met hardsteenen zuilen heeft. Het gesticht
bevat : Koperen offerblok (XVIII a) met Charitas; in de
regentenkamer een betimmering, schoorsteenmantel, balie en
zolderschildering met allegorische voorstelling der liefdadigheid; boven de deur een schilderij van -de twee eerste penningmeesters (alles uit den tijd van, den bouw); geel koperen schel
(1729).
7. R. K. ZUSTERSTICHTING aan de Ramen: Gevel met doorgaande pilasters en kroonlijst op consoles. Houten omlijsting
der middentravee, gesneden deuren (alles XVII c). Inwendig:
een deuromlijsting (XVIII c) in de kamer rechts van de voordeur, en een dergelijke omlijsting op de bovengang. Het gesticht
bezit: Eiken beeldgroep (XV c), voorstellend 0. L. Vrouw ter
Nood (geverfd, sporen van vroegere polychromie), afkomstig
uit de voormalige Franciscanenkerk (,,De Dry Tulpen"). Twee
schilderijen (Hollandsche school, XVII B), voorstellend: Maria's
tempelgang, en het sterfbed van Maria.
0. Van de voormalige LATIJNSCHE SCHOOL is no een zandsteenen poortje (XVII a) over, met twee siervazen en het
wapen van Hoorn.
g. Particuliere gebouwen.

A. Renaissance.
Groote Oost 8385. , Verbouwde topgevel met gemetselde
banden en fries, waarin een gevelsteen. Ankers: 1 587.
I.
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Munnikenveld Zz. 2. Puntgevel. Winkelpui met houten
ingangsboog: 1593. Inwendig: insteekkamer (XVIII).
Nieuwendam 19. Punt- (oorspronkelijk trap-) gevel van
bak- en bergsteen. Oude kozijnen. Friezen van vlechtwerk. Vier
gevelsteenen (1610).
4. De Zon I. Gevel met drie steenen: 1613, en een spreuk.
Top afgebroken.
5\. Groote Oost 107. Nieuw opgemetselde gevel met de jaartallen: 1614 en 1898. Toppilaster op kopje.
6. Groote Oost 49. Dergelijke gevel (XVII a), maar nog in den
oorspronkelijken staat. Bergsteenblokken in de venstertogen.
Gevelsteen. Zijgevel bovenaan uitgekraagd.
2.

.

8. Oude Doelenkade 17-19. Twee trapgevels, beneden gewijzigde Leeuwenmaskers en tweet gevelsteenen (1616).
9. Groote Oost 7. Gevel (XVII a) van bak- en bergsteen.
Sokkel van blokwerk. Gesneden puibalk, borstwering op rijke
consoles en met versierd fries, waarin kinderfiguren, die het
wapen van Drechterland enz. houden. Tegen de verdieping
hierboven Dorische pilasters. Top en pui gewijzigd.
10. Slapershaven 2-3. Pui met twee gesneden houten consoles (XVII a). In de borstwering erboven vlak relief: voorstelling van den slag op de Zuiderzee, met onderschrift. Twee
voorstellingen der Fortuin, twee leeuwenkoppen, steen met
oorlogsschip en: 1573.
I I. Slapershaven 4. Trapgevel (XVII a, hersteld 1897). Fries
met gezicht op Hoorn en onderschrift.
12. Slapershaven, hoek Groote Oost. Fries met voorstelling
van den zeeslag van 1573 in het Hoornsche Hop en onderschrift.
De gevel aan het Groote Oost heeft een puilijst op gebeeldhouwde
maskers. Hierboven een fries met drie gevelsteenen (1612).
13. Kuil 32. Trapgevel (XVII a) met toppilaster en baksteenen waterlijsten.
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Bierkade io. Puntgevel (XVII a) met baksteenen lijsten.
Houten pui met bovenlichten en gesneden consoles.
•.....
•
15-16.
14.

^ • ^

•

• •

Ramen I I. Trapgevel (XVII a) met versiering van bergsteenblokken. Ontlastingsbogen. Beneden gewijzigd. Qefstsi-1 7.

i8. Ramen 7 en 9. Verbouwde tweelingsgevel (XVII a) met
trappen.
19. Kruisstraat 15. Ten deele vernieuwde trapgevel (XVII a).
20. Kerkstam 19-21. Gepleisterde trapgevel (XVII a).
Top gewijzigd.
2 I. Binnenluyendijk 3. Pui met glas tusschen gesneden consoles.Gesneden boog over den ingang. Inwendig: zware balken
op stijlen en beurtelings steenen en gesneden houten consoles.
Betimmering. Open galerij. Gesneden omlijsting van een venster
(alles XVII a).
24. Breed 18. Trapgevel (XVII a), benedendeel verbouwd
XVIII d (1784 in fronton). Inwendig: balkenzoldering als bij
het vorig nr.
23. Breed 32. Trapgevel (XVII a), beneden gewijzigd. Top.
pilaster op kopje. Twee leeuwenmaskers. Gevelsteen.
24. Dubbele buurt _I. Gepleisterde trapgevel (XVII a).
25. Noorderstraat . Twee weagaigtie trapgevels (XVII a).
2 Kruisstraat 9. Gewijzigde trapgevel (XVII a). Houten
pui. Cartouche.
27. Munnikenveld No. 15-19. Tweelingsgevel (XVII a)
met trappen. Ontlastingsbogen met versierde sluitsteenen.
Kruiskozijnen met luiken. Gevelsteen (XVI).
28. Ramen 2i-23. Twee topgeveltje*met baksteenen lijsten.
Steen (1628).
29. Achter de Vest. Gepleisterde trapgevel met vensterbogen. Ankers: 163 ?
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30.
steen.

31. Geverfde trapgevel (XVII b). Gevel-

31 Groote Oost '32. Vernieuwde trapgevel (XVII b). Gesneden puibalk, waarboven drie gevelsteenen.

33. Groote Oost 73. Geverfde trapgevel (XVII A). Toppilaster op console.
34. Groote Oost 75-77. Gepleisterde trapgevel (XVII A)
met zandsteenen lijsten. Houten kruiskozijnen en lijsten.
35. Groote Noord 40. Verminkte baksteenen, met bergsteén (gedeeltelijk door hout vervangen) versierde, trapgevel
(XVII A). Topvenster gedicht. Twee gevelsteenen (één vernieuwd), twee cartouches, twee leeuwenkoppen.
36--uuu. Groote Noord 61 en 70. Verminkte trapgevels
(XVII A).
38-39 . Groote Noord 44 en 46. Gepleisterde trapgevels
(XVII A).
40. Gerritsland Trapgevel (XVII A) met toppilaster,
waaronder een kopje. Sporen van oude vensters met rondbogige
togén.
41 . Kruisstraat! Eenvoudige gevel van bak- en bergsteen.
42. Kerkstraat I. Gevel van het ty e-Vingboons. Vleugel.
stukken. Festoenen. Twee ovalefvensters met gebeeldhouwde
omlijsting. Twee gevelsteenen (i6óo).
43. Groote Noord 9. Gepleisterde gevel (XVII c) met doorgaande pilasters. Festoenen. Pui vernieuwd.
44. Veermanskade 5. Bovendeel van gevel (XVII c) met
doorgaande pilasters.
B. Lodewijkstijlen.
45. Nieuwstraat 13. Puntgevel (beneden vernieuwd) met
f esto-enen op de zijkanten. In het fronton: 1693.
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46. Groote Noord. Halsgevel met omlijsting van ovaal
venster. Op een latei: 1698.
Groote Oost 48. Gevel met door zandsteenen vleugelstukken geflankeerden top. Gebogen fronton. Festoenen boven
het topvenster. Twee steenen linten: 1698.
48. Nieuwstraat 17. Gevel met houten bekroning (XVIII a).
46. Veemarkt i Halsgevel (1738) met gebogen fronton.
50. Kleine Noord 20. Halsgevel (XVIII b).
51. Nieuwstraat 21. Gevel, beneden gepleisterd. Top
(XVIII c).
52. Kleine Oost 0 Eenvoudige halsgevel (XVIII c). Gevelsteen in den top.
53. Groote Noord 50. Halsgevel (XVIII c) met rijkversierde
zandsteenen vensteromlijsting en bekroning.
54. Onder de Boompjes 20. Gevel met houten bekroning
(XVIII c).
55. Groote Noord 138. Halsgevel (1769) met fronton.
56. Groote Noord 116. Dergelijke gevel met bekroning
(XVIII c).
57. Korenmarkt 3. Halsgevel met vleugelstukken en bekroning, waarin: 1792.
Gevels met rechte kroonlijst:
58. Groote Oost 43 (,,Foreestenhuis", 1724). Rijke zandsteenen gevel (XVIII a) met hoekpilasters en vooruitspringende
middenpartij. Ingang met pilasters en twee atlanten, die het met
een gebeeldhouwd soffiet en een gesmeed ijzeren hek versierde
balcon dragen. Versierde middentravee. Bekronende balustrade
met siervazen en beelden. Gesmeed ijzeren hek voor het huis.
Inwendig: rijk stucwerk in de vestibule; betimmering (XVII d)
met alliantiewapen, in een kamer. In dit huis is de Remonstrantsche kerk gevestigd (zie e 6).
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59. Ramen 29. Gemoderniseerde en gepleisterde gevel
(XVIII a) met hoekpilasters. Versierde middentravee.
60. Groote Noord 67. Gevel met kroonlijst en fronton,
waarin snijwerk, spreuk, en: 1737.
61. Achter de kerk 25. Gevel (XVIII b) met hoekpilasters,
kroonlijst, gesneden deur in omlijsting.
62. Groote Oost 6. Twee vereenigde gevels (XVIII b) met
gemetselde pilasters. Rechte kroonlijst, waarop houten ,bekroningen, in eene waarvan een alliantiewapen.
63. Groote Noord 85. Gevel met kroonlijst en omlijsting
van deur en dakvenster. Inwendig : twee stuczolderingen en
stucwerk in de gang (alles XVIII c).
64. Groote Oost jo. Gevel (XVIII c) met gesneden omlijsting van de deur en het dakvenster.
65. Groote Oost 16. Gevel met winkelpui. Gesneden deurkalf.
Dito omlijsting van dakvenster. Inwendig: gesneden binnenpui
met deur en bekroning. Insteekkamer (Alles XVIII c).
66. Roode steen 16. Gevel met rechte kroonlijst, en boven
het midden, een wapen, waaronder: 170. Deur (XVIII d).
67. Kerkstraat to. Gevel (XVIII d) met vooruitspringende
middenpartij. Festoenen. Dakvensters met bekroning.
Pakhuisgevels.
05. Bierkade 15. Gepleisterde gevel. Pui met gesneden consoles. Ankers: 1591.
69. Oude Doelenkade 21. Verminkte gevel (XVII a), beneden gepleisterd. Drie gevelsteenen. Twee maskers.
Nieuwendam 12. Dubbele pakhuisgevel (XVII a), gewijzigd. Overstekende verdieping op gesneden balk.
V ' . Breed 20. Trapgevel met ontlastingsbogen, waarin sluitsteenen met engelenkopjes. Pakhuisvenster. Steen (1641).
pi. Breed 9. Soortgelijke gevel.
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73 . Nieuwendam 1o. Vernieuwde trapgevel. Twee steenen.
Topleeuw (XVII).
Nieuwendam 20. Pakhuisgevel met doorgaande pilasters.
Gewijzigde top. Twee festoenen. Cartouche (1660).
75. Korenmarkt 8. Pakhuisgevel (XVII).
76. Veermanskade 4. Pakhuisgevel (XVII) met overstekende verdieping.

Fragmenten.
J. Breed 44. Fragment van gevel met twee steenen (1615).
Veemarkt, hoek Breed. Geveltop met drie steenen (1618).
3. Italiaansche Zeedijk 58. Bovendeel van trapgevel
(XVII a).
4. Roodesteen 2. Fragment (XVII a) van bak- en bergsteen.
Drie gevelsteenen. Zijgevel met uitkraging.
5. Koepoortsweg 5. Achtergevels met baksteenen lijsten.
In de voorgevels drie steenen (1648).
6. Koepoortsweg 19. Boven den achtergevel een top
(XVII A) met ontlastingsboog.
7. Groote Noord 3. Fragment (XVII a). Twee kozijnen met
omlijstingen van bergsteen. Sluitsteenen met maskers. Wapen
van Westfriesland} Twee leeuwenmaskers.
8. Groote Oo s t 80. Fragmenten van twee baksteenen trapgevels (XVII A).
9. ' ui straat e.. —Op consoles overgebouwde bovengevel
(XVII A)
,Trd. West 32. Benedendeel van gevel (XVII A, gerestaureerd
1918): pui met gesneden consoles. Drie gevelsteenen.
I I. Nieuwe Noord 45. Gesneden puibalk en kalf (1635). Zijgevel met twee ontlastingsbogen.
Nieuwendam I. Fragment van baksteenen topgevel
(XVII).
^.
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13. Nieuwendam 4. Fragment van gepleisterden trapgevel
(XVII).
14. Kerkplein 40. Gepleisterde top met cartouche. In het
fronton: 1723.
15. Groote Oost 8. Zandsteenen gevelbekroning met beeldhouwwerk, monogram en jaartal: 1725. Siervazen op de hoeken.
Schild met wapen: de kerk van Oosthuizen. Gesneden deurkalf
en deuromlijsting.
--j58. Toppen van een tweelingsgevel
16. Nieuwe Noord
(1730). Zandsteenen vleugelstukken.
17. West, naast nr. 70. Geveltop met bergsteenen vleugelstukken. Fronton: 1750.
18. Groote Oost 24. Houten fronton (XVIII d) met gesneden
figuren en festoenen.
Details.
al

.z' .F.zi•
2. Nieuwe Noord 45. Kozijn met relief en: 1635. Oude puilijst.
3. Roosteen. 'Binnenpoortje (XVII b) van baksteen met
bergsteenblokken. Omlijsting van een ovaal licht erboven.
4. Nieuwstraat 20. Houten deuromlijsting met gesneden kalf
en bovenlicht (XVIII a),
5. Groote Oost 13. Houten omlijsting (XVIII a) van deur
en dakvenster.
6. Groote Noord 31. Houten deuromlijsting en kalf (XVIIIa).
7. Italiaansche zeedijk 83. Gesneden kalf en omlijsting van
bovenlicht (XVIII a).
it. Breed 6. Gesneden kalf (XVIII a).
9. Koepoortweg 31-33. Hardsteenen vulling (XVIII a).
1o. Koepoortweg 73. Gesneden alliantiewapen (1746) als bekroning van een middenvenster.
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I. Koepoortweg 39. Omlijsting van middentravee (± 75Ô).
12. Rámen 35. Kroonlijst, gesneden deur in dn ijsting (alles
XVIII c).
13. Veermanskade 13. Kroonlijst met consoles. Houten deuromlijsting met bekroning (alles XVIII c).
14. Breed 40. Gesneden deur in omlijsting (XVIII d). Dito
omlijsting van dakvenster.
15. Koepoortweg 47. Gesneden deur (XVIII d).
TA. Groote Noord 140. Houten beeld van de Faam (XVIII).
yl J^, Groote Noord 25 en 27. Twee gekroonde houten
gapers (XIX b).

.A

Hardsteenen stoeppalen (XVII a):
; voor Roosteen 3 (fragment),

'

n-

GoldersGhs—st-eeg

Koepoortsweg 12. Hardsteenen voetstuk (XVIII a) van een
zonnewijzer.
Gevelsteenen, voor zoover nog niet vermeld:
Groote Oost 2 (twee XVI c), Nieuwe Noord 16--18
(I5■15), Achterom 81 (XVI d), Veermanskade 15 (geboortehuis
van W. Yz. Bontekoe), Ramen 25 Li6i I), Bierkade 2 (.twee,
16181, Veermanskade 3 (twee, 1618 en 1677), Groote Havensteeg
14 (twee 1629), Veermanskade 6 (drie), Achterom 119 (XVII a),
Groote Oost 125 (twee i ,1620), Ramen 23 (1628), Gerritsland
91 (1631), Breed 34 ( West 42. (vijf . 168), Groote Oost
102-104 4, 41,), Koepoortweg 5 , (drie, 1648), Wisselstraat
(sluitsteen:
,$, achter het poortje van 1603, zie d 6). Groote
Oost 114 (drie, XVII c), Breed 9 (drie XVII, op eop.:
Nieuwsteeg ; Kerkstee, 3g) Bierkade t . (XVIII met later
-ingehouwen opschrift), Italiaansche Zeedijk 81, Nieuwe Noord
66, Kleine Oost 15 (XVII), Onder de Booxnpjes, 'I I, Munt221

HOORN.

=s^, Veemarkt 19 (1723),
straat 26, Kleine Noord 8,
AchteromT(1764),eets
444 (drief ^VIIÍ); Groote
5
Noord 104 (twee leeuwenmaskers en een gebeeldhouwde steen).
Ankers:
Groote Oost 83-85 (1587), Muntstraat 26 (1596).
Interieurs:
I. Achterom 81. Houten portiek (XVII b) in de vestibule.
2. Draafsingel 8. Kamer, bekleed met tegels (XVIII).
3. Appelhaven 7. In de voorkamer: een geschilderd behang
bestaande uit vier vakken, voorstellende gezichten op de stad;
boven den schoorsteenmantel een bloemvaas (+ 177o—'75).
In de achterkamer: onder het behang aan de gangzijden, schilderwerk, vogels voorstellend. Een schoorsteenstuk (XVIII d)
uit dit vertrek wordt afzonderlijk bewaard.
4. Groote Oost 53. In de voorkamer links: betimmering,
gestucadoord plafond, schoorsteenmantel, spiegel, vensterluiken (alles XVIII c). Geschilderd behangsel (XVIII c, door
Chr. en G. Henning ? ), bestaande uit acht vakken met Arcadische landschappen. In de achterzaal een betimmering als in de
voorkamer. In de gang Italiaansch stucadoorswerk. In de
opkamer een dergelijke schoorsteenverbiering.
h. Musea enz.
WESTFRIESCH MUSEUM (zie d 3) : Eiken betimmeringen
(XVII a) uit Admiraliteitshof en St. Pietershof; schoorsteen
en muurkast; schoorsteen (XVIIIb) uit het Protestantsch weeshuis; bouwfragmenten; schilderij: de Hoofdtoren (door H. C.
Vroom); schilderij: bewindhebbers der 0. I. kamer in 1682 (door
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de Baen); oude teekeningen en prenten; verzamelins van
foto's van gesloopte oude gebouwen en van stadsgezichten;
album van Westfriesland, verzameld door P. Jolly; vier schutterstukken (1649_1655) door J. A. Rotius; portret (1667) van
M. A. de Ruyter door F. Bol, met achtergrond door W. van der
Velde Jr.; landschap (1632) door Jan van Goyen; wintergezicht
door Nic. Molenaer enz. Catalogus, 1891-1898.
J.

HUIZEN.
De NED. HERV. KERK (reeds X stond hier eene kapel, aan den
H. Thomas gewijd) is een op een gedeeltelijk ommuurde hoogte
gelegen gebouw van baksteen, XVII A na instorting herbouwd
en in 1775 hersteld. Oorspronkelijk een kruiskerk, bestaat
het thans uit een in 1908 vernieuwd en naar het Z. uitgelegd
schip (XV?) met een noordelijken dwarsarm (vernieuwd XIX c);
een lager 3/8-gesloten choor (XV); en eenen ingebouwden, van
binnen gepleisterden, toren (XV a, verhoogd XVII en toen
van gemetselde balustrade voorzien). Oud kruis op de spits.
Inwendig : onder twee schoren van het houten gewelf kraagsteenen met maskers (XVII). In de koorsluiting twee sleutelstukken (XV) onder een bint. De kerk bezit:
Geverfden eiken preekstoel (XVII c) op lateren voet.
Dito doophek (XVII c) met twee koperen bogen (XVII c).
Eiken bank (1638).
Koperen predikantslezenaar (XVIII) met het wapen van Amsterdam, op een arm (XVII).
Dito doopbekkenhouder (XVII).
Twee opschriftborden (XVII, overschilderd XVIII).
Tekstbord (geschreven door Willem Verjannen).
Tiengebodenbord (1642, door Lambert Seynsen).
Een koperen kroon (1627); drie (XVII).
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Twee zilveren bekers (XVIII); eenig tinwerk (XVIII).
Twee klokken, waarvan eene in 1659 door Dop gegoten, en
eene in 1789 door Christiaan en Jan Seest.
Halsgevel (1807) met fronton, versierde
rollaag en hoekvazen. Versierde deuromlijsting. Stichtingssteen.
ORANJEWEESHUIS.

Aan de Voorbaan een zijgevel met trappen, twee tandlijsten
en overblijfselen van ontlastingsbogen (XVI d) boven de dichtgemetselde vensters.
Naast den Meentweg. Gevel (XVII) met tandlijst en toppilaster.
Lindenstraat C 218. Topgevel met vlechtingen, twee tandlijsten, drie ontlastingsbogen en toppilaster. Twee gevelstëenen
(1649)•
Lindenstraat. Breede halsgevel (XVIII) met gebogen fronton
en voluten.
, Lindenstraat C200. Lelieanker. (XVI).
Boerderij (1634) met trapgevel, ontlastingsbogen en toppilaster met anker. Gesneden deurkalf.
Een oude houten STANDERDMOLEN is in 1918 naar het Openluchtmuseum-te. Arnhem overgebracht.
ILPENDAM, PURMERLAND EN DEN ILP.
Ilpendam.
De NED. HERV. KERK (H. Sebastianus ?) is een, oorspronkelijk (XV ?) als kruiskerk opgetrokken, in 1640 verbrand en
in 1650 vernieuwd gebouw, welks noordzijde in 1723 werd
herbouwd, en in 1850 gedeeltelijk vernieuwd (blijkens opschrift
in de kerk), terwijl de westgevel en toren geheel nieuw zijn (1860,
blijkens een steen in den westgevel). De kerk bestaat thans
uit een schip en een 5/10-gesloten koor. Tegen den oostelijken
224

ILPENDAM, PURMERLAND EN DEN ILP.

en den zuidelijken muur steunbeeren. Inwendig: houten gewelf
(XVII) met rozetten; in het koorgewelf een gepolychromeerde
sluitrozet met gesneden vruchten. Geprofileerde schinkels.
Trekbalken met geprofileerde sleutelstukken (XVII). In de
koornis rusten vier schinkels op gesneden baldakijns, waaronder
houten beelden (XV). Boven in den oostelijken koorwand een
geschilderd opschrift (1850), betreffende de vernieuwing van
de noordzijde der kerk. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (midden-XVII), geverfd.
Doophek (midden-XVII).
Doopbanken (midden-XVII) met gesneden paneelen.
Eiken heerenbank (XVIII b) met overhuiving, waarin het
wapen-Van Garderen.
In deze bank: vier kussens (XVIII a) met geborduurde wapens.
Koperen voorzangers-lezenaar (1699) met het gemeentewapen; koperen predikants-lezenaar (1783).
Koperen doopbekken met doopbekkenhouder en schenkkan
;XVII d); zandlooperhouder (XVII d) en domper (XVIII).
Twee gepolychromeerde psalmborden (1827).
Bijbel met koperbeslag (XVII d).
De R. K. KERK (H. Sebastianus) bezit:
Zilveren reliekbusje (+ 1840).
Noord 182. Inwendig: Betimmering en deuren (XVII a)
van geverfd eikenhout. Balk (± 1500) met gesneden en geprofileerd sleutelstuk en met korbeel. Twee eenvoudige schouwen
met paarse en blauwe tegels (XVII). Vuurplaat (XVII b) met
engeltjes en festoenen.
.
Oude Kanaaldijk 79. In den tuin een zandsteenen schildhoudende topleeuw en twee steenen met leeuwenmaskers en: 1787.
KORENMOLEN „De Haan". Gesloten standerdmolen (E
met windwijzer.

1600)

J1SP.

Jisp.
Het RAADHUIS, 1611 gebouwd, 1650 geheel herbouwd, gerestaureerd in 1903 door J. F. L. Frowein, is een vrijstaand
gebouw van bak- en bergsteen, bestaande uit een benedenverdieping, een hoofd- en een zolderverdieping. In den noordelijken gevel, aan het water gelegen, een rondbogige ingang der
voormalige waag, waarin: 1650. Hierboven een cartouche met
het gemeentewapen. Naast den topgevel, bestaande uit twee
trappen met vleugelstukken, twee bergsteenen beelden (XVI a).
Aan de oost- en de westzijde trapgevels. Vensters met korf bogen .
Inwendig: In het oostelijk portaal een eiken betimmering(XVIIa)
en een bord met geschilderdopschrift (165,5, door H. Ackerman).
In de burgemeesterskamer een eiken tafel (XVII) en vijf stoelen
(XIX a). In de raadzaal een schouw met gebeeldhouwde pilasters
en tegels; eiken muurkasten; eiken balie met bank; tafel (alles
XVII); een beschilderde kist (XVII B); een eiken kurkenbak
(1693), beschilderd, met het wapen der gemeente; een beschilderde weezenbus (XVII B); koperen maten en gewichten, afkomstig
van de voormalige waag. In een belendend vertrek een eiken
betimmering (XVII a). In de weeskamer een schouw (XVII)
met pilasters en tegels, een eiken „armenkast" (XVII), een
tafel (XVII), vijf stoelen (XIX a). In het achterportaal een
gebeeldhouwde steen (1702).
ter vervanging eener oudere,
aan den H. Petrus gewijde (1434, verbrand en herbouwd XVI A,
gesloopt 1822), is een baksteenen gebouw met een houten
torentje op den westelijken gevel. Boven den ingang aan de
noordzijde, een steen (1822). De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII c, trap vernieuwd).
De NED. HERV. KERK (1822),
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Doophek (1667).
Doopbanken (XVII c).
Gesneden eiken voorzangerslezenaar (XVII B).
Twee koperen doopbogen (XVII c).
Twee koperen armluchters (XVII) op den preekstoel; een
op het doophek; verschillende blakers.
Zerken (1696, 1731, 176o).
Drie koperen kronen (XVII c).

Spijkerboor.
Het WATERSCHAPSHUIS VAN STARNMEER EN KAMERHOP (1787)
heeft in den voorgevel een gebeeldhouwden steen met wapen,
opschrift en jaartal van den bouw. Inwendig (grootendeels
verbouwd): in de kelderverdieping een keuken met geverfde
eiken betimmering (XVIII d) en een schouw met eenige tegels
(XVIII). In den kelder en in den koestal eiken en grenen balken
(XVIII d) met geprofileerde sleutelstukken.
B 57.

BOERDERIJ (± 1800),

deels in hout, deels in baksteen

(gepleisterd) opgetrokken.
B 58.

Dergelijke BOERDERIJ.

WATERMOLEN (XVIII)

„de Zuid - Ooster", van den polder

het Jisper Veld.

KALLANTSOOG.
De NED. HERV. KERK, gebouwd XVII A ter vervanging eener
meer zeewaarts gelegene, welke in 1580 is gesloopt, heeft een
gepleisterd rechtgesloten schip met een noordelijken arm en
eenen met een vlakke spits gedekten westtoren (het bovendeel
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is van hout), boven welks ingang: 1671. Rondboogvensters.
Inwendig: een houten tongewelf. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII b).
Gedenkbord (1741).
Zerken van 1648--1653, 165o, 1657, 1672, 1735.
Koperen kroon (XVII).
Twee zilveren Avondmaalsbekers, op, een waarvan: 1789.
Klok, in 1491 gegoten door Gherardus de Wou.

KASTRIKUM.
De NED. HERV. KERK (H. Pancratius) bestaat uit een tufsteenen, ten deele gepleisterd, schip (XII a, of nog ouder,
XVI a gewijzigd, en van andere vensters voorzien); een smaller,
5/10 gesloten koor (XV b) van baksteen met tufsteenbanden,
thans van het schip afgeschoten; en eenen baksteenen toren
(XVI a), versierd met spitsboognissen, waarin traceeringen.
In den noordmuur van het schip een klein en hooggeplaatst
rondboogvenster; in den zuidwand een dichtgemetselde, met
een rondboog gedekte ingang. Aan de N.-W.-zijde twee steunbeeren, in een waarvan: 1519. Inwendig: een moderne vlakke
zoldering. In den toren overblijfselen van een kruisribgewelf.
De kerk bezit:
Modernen preekstoel, welks voet gevormd wordt door een
omgekeerde doopvont (1519). In den achterwand van den
preekstoel een paneeltje met opschrift (1599).
Eiken doophek (1742) met een gesneden wapen, en met een
koperen doopboog.
Twee koperen lezenaars (XVIII).
Zerken: een laat-gothische, eei priesterzerk (1512, in den
toren), een zerk (1586) van een predikant, een zerk (1623).
Avondmaalszilver (1836).
Klok, in 1604 gegoten door Gert Powel te Emden.
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De moderne R. K. KERK bezit:
Gedreven, ten deele vergulden, monstrans (1656, blijkens
jaarletter, vermoedelijk werk van Michel Esselbeeck uit Augsburg), hersteld in 1913.
Zilveren oliebusje (XVII c).

KOEDIJK.
De NED. HERV. KERK is een eenbeukig, met drie zijden gesloten,
ten deele gepleisterd baksteenen gebouw, in 1837 belangrijk
hersteld en verkleind. Houten torentje op den westgevel.
Steunbeeren. Inwendig: houten gewelf. De kerk bezit:
Eiken doophek (XVII a) met koperen doopboog.
Twee stukken van het koorhek (XVII d), met gesneden
spijlen, nu onder het orgel opgesteld.
Twee koperen kronen, waarvan een (XVII a) bekroond door
een dubbelen adelaar.
Twee gegraveerde zilveren Avondmaalsbekers (XVII b,
meesterteeken van I. van Swol (?) te Amsterdam).
Klok, in 1511 gegoten door Joh. Godefridi.

KOOG-AAN-DE-ZAAN.
c.

Bruggen, sluizen enz.

Lage Dijk. De KOOGER SCHUTSLUIS, gebouwd 1722, ter vervanging eener vroegere houten sluis, hersteld 1825, blijkens
steen in den noordelijken muur.
d.

Wereldlijke openbare gebouwen.

Het voormalig

RAADHUIS.

Zie: f I.
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e. Kerkelijke gebouwen:

I. De NED, HERV. KERK (1685, blijkens een steen; in 1824
vergroot met twee zijarmen door Latenstein, afgebrand Mei 1920,
waarbij de buitenmuren en een deel der meubelen bewaard bleven), wordt thans gerestaureerd door den architect J. de Meyer.
Gebouw van bak- en bergsteen op kruisvormig grondplan. Steunbeeren met ingezwenkte buitenlijn. In den oostgevel een banderol (1686). Spitsboogvensters. Inwendig: Overblijfselen van een
houten tongewelf, trekbalken en muurstijlen. Op de hoeken
der kruising Dorische driekwart-zuilen (XIX a). Boven den
ingang, tegen den oostelijken wand, een steen met opschrift
(o. a. vermeldend: Jacob Reijersz. mr. timmerman), waaromheen
festoenen met wapens. In den westelijken wand een opschrift
betreffende het leggen van den eersten steen in 1685. De
kerk bezit:
Eiken preekstoel (1686).
Koperen doopbekkenhouder (XVII d).
Heerengestoelte (XVIII d) met wapen als bekroning.
Verschillende zerken (XVIII) met wapens.
Vier koperen kronen (XVII d).
Het ten westen dezer kerk gelegen KERKHOF wordt aan de
noordzijde begrensd door een baksteenen muur (1645). Hier
bevinden zich eenige zerken (XVII B, XVIII, XIX a).
2. De DOOPSGEZINDE KERK, gebouwd 1873, ter plaatse der
vroegere Vermaning (1680), heeft inwendig een galerij met
balken, waaronder twee Dorische zuilen (XVII d), van het
vorige gebouw. Op den balk boven den preekstoel een opschrift:
Jacob Reijerszen Mr. timmerman. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVIII d, geverfd), waaraan een ruggeschot
met bordje (XVII c).
Koperen prediktin tslezen aar (XVIII d) .
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Koperen lezenaar (XVIII c) met de letters: I. C. H.
Houten voorzangerslezenaar (XIX a) op koperen arm
(XVIII d).
Twee koperen kronen (XVIII d).
Zes zilveren Avondmaalsbekers (XVII).
In de consistoriekamer: geslepen spiegel (XVIII c); barometer
(XIX a, door J. Stopani, Amsterdam) met intarsia-versiering;
gravure van het Menno Simonskerkje te Witmarsum in lijst
{XIX a).
f. Gebouwen van liefdadigheid.
I. Boschjesstraat. Het voormalige WEES- EN ARMENHUIS
(1721; in 1753 en 1823 vergroot, in 1827 deels afgebroken, overi-

gens hersteld en tot raadhuis ingericht, in 1908 buiten gebruik
gesteld) is een vrijstaand gebouw, deels van hout, deels van
baksteen. Inwendig: In de vroegere raadzaal een zoldering;
twee houten Dorische zuilen ; schoorsteen met spiegel in vergulde lijst, tusschen wit marmeren zuiltjes (alles XIX a).
In de achterkamer (voormalige armenkamer); een schouw met
spiegel, geflankeerd door marmeren pilasters (XIX a). Fragmenten van een kleine luiklok (XVIII) en van een gesmeden
windwijzer.
Schipperslaan. Het voormalige WEESHUIS DER DOOPSheeft een baksteenen gevel met een
rechte kroonlijst. Deurkalf met jaartal (1698) en gepolychromeerde figuren. Naast de deur een lantaarnhaak (XVIII) van
gesmeed ijzer. Achtergevel met houten dakkapel. Inwendig
(geheel gewijzigd): In een benedenvertrek een schouw met
tegels (XVIII, gedeeltelijk vernieuwd), afkomstig uit de vroegere
regentenkamer. Boven: balken (XVII); houten schouw, bekleed
met tegels (XVIII); een glazen deurtje (XVIII c). Op den
2.

GEZINDE GEMEENTE (1698)
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zolder: een Zaansch glazen deurtje (XVIII). Het gebouw bezit:
eiken pers (XVII); offerbus (XVIII).
3. Lage Dijk. Het WEESHUIS DER DOOPSGEZINDE GEbezit de volgende, grootendeels uit het oude weeshuis
en uit een particuliere nalatenschap afkomstige voorwerpen:
In de vestibule, een barometer (XIX a, door J. Molten te
Amsterdam), een Zaansche klok (XVIII a, op de wijzerplaat:
Jan Koogies, Wormerveer), een staande klok (XVIII d, door
Abr. van der Naaten en Zn. te Amsterdam). In de gang: eiken
kleerkast (XVII d), waarop een stel van vijf blauwe vazen
(XVIII c). In de bestuurskamer : koperen doopbekken op
ijzeren voet (XVII a), Zaansche klok (XVIII a, door Corn. van
Rossen te Koog), mahoniehouten tafel en twaalf stoelen (XIX a),
kabinetkast (XVIII d), waarop een stel van vijf blauwe valen
(XVIII d); geslepen spiegel (XVIII d) in houten lijst, twee
blauwe borden (XVIII). In de (moderne) schouw blauwe tegels
(XVII), koperen beddepan (XVIII) met wapen, blaasbalg
(XVIII), kruik van Nassauer aardewerk (XVII d), houten
vuurscherm (XIX a), koperen ketel op vuurtest (XVIII d),
eenig tingerei (XVIII d). In een der gangen: kleerpers (XIX
a); beschilderd ijzeren geld kistje (XVIII a). In de catechiseerkamer: spiegel (XIX a), bijbel met koperbeslag (middenXVII). In een nevenvertrekje: tafeltje (XVIII), waarop een
houten lezenaar f (XVI II d), met een schildering op het deksel,
voorstellend den maaltijd in het oude weeshuis; geschilderde
archiefkast (XIX a) met koperen beslag (afkomstig uit de
vroegere kerk); koperen trommel (XVIII d); twee zandloopers
(XVIII).

MEENTE

g. Particuliere gebouwen:
T.
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gemeente. Houten huis (XVIII c) met een gebogen hoekvenster,
en met een onderdeur.
2. Lage Dijk D 35. Houten halsgevel (XVIII d) met gesneden krullen en kuif (XVIII c). Deur met bovenlicht (XVIII d).
Dakvenster (XVIII d).
3. Lage Dijk D 36. Dergelijke gevel.
4. Lage Dijk F 62. Huis (XVIII d). In den voorgevel
een middengedeelte, omlijst door gepolychromeerd snijwerk.
Groot dakvenster (XVIII c) met gesneden vleugelstukken
en kuif. Twee gesneden deuren (XVIII d). Twee eindgevels
(XVIII d).
5. Lage Dijk, hoek Schoolstraat. Eenvoudige baksteenen
gevel (XVIII d). Ingang geflankeerd door Ionische pilasters.
Gesneden deur en bovenlicht.
6. Lage Dijk D 48. Gevel (XVIII d). Gesneden deur met
bovenlicht, waarin geschilderd glas-in-lood.
7. Lage Dijk C 208. Haremakerij. Houten huis (XVIII d)
met geschilderd naambord (XVIII d).
8. Lage Dijk E 142. Voormalig koopmanshuis (XVIII d)
met twee halsgevels, versierd met krullen en kuif. Beneden
vernieuwd. In een zijgevel een gesneden deur (XVIII d) met
bovenlicht. Inwendig: in een voorvertrek een marmeren schoorsteen (XVIII d), waarvan de schacht bekleed is met mahoniehout, waarin koperen biezen. In een achterkamer een gebeeldhouwde marmeren schoorsteen (XVIII d).
9. Lage Dijk F 51. Gevel (XVIII d). Rechte kroonlijst.
Deur met gesneden bovenlicht. Dakvenster.
Io. Lage Dijk D 82. Houten gevel (XIX a) met in- en
uitgezwenkten top. Twee deuren.
II. Lage Dijk D 87. Dergelijke gevel. Top geschonden.
Fragmenten van buitenarchitectuur:
I. Lage Dijk E 105. Twee houten eindgevels (midden-XVIII).
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2. Lage Dijk D 31. Houten voorschot (XVIII d).
3. Lage Dijk, naast F 54. Tuinpoortje (XVIII d) in
gesneden omlijsting, bekroond door een beeld van de Faam.
4. Stinkpad E 90. Gesneden zijdeur (XVIII d).
5. Stationstraat G 194--195. Vier dakvensters (XVIII).
6. Lage Dijk D 40. Deur (XIX a) met zij- en bovenlichten. Boven een venster een gebeeldhouwde steen met het
jaartal: 1751.
7. Lage Dijk D 45. Boven een venster een gesneden
houten versiering (1822).
8. Lage Dijk D 46. Houten schot van een -in- en uitgezwenkten topgevel (XIX a). Deur met gesneden omlijsting
1XIX a).
Molens:
I. MEELMOLEN (XVIII)

„De Haan" of „Koek-uit". Boven-

kruier.
2.
3.

OLIEMOLEN (XVIII) „Het Pink". Bovenkruier.
ZAAGMOLEN (XVIII B) „De kleine Poort". Gesloten

paltrok.
KORTENHOEF.
De NED. HERV. KERK (H. Antonius) is een in 1831 belangrijk
hersteld baksteenen gebouw, bestaande uit een schip (XVII)
met een 3/8-gesloten koor (XIV B) en eenen toren (XIV B)
met balustrade (XVII). Op het koor .een gesmeed ijzeren
kruis (XV). Houten tongewelf (XVII) over het schip. In den
toren een kruisribgewelf (XIV B) op kraagsteenen. De kerk bezit:
Geverfden eiken preekstoel (XVII d); dito doophek en- bank.
Koperen predikantslezenaar (1713); koperen doopboog (XVII).
Gesneden wapenbord (1701).
Memoriebord (1731, met schrijfletters door J. Roos).
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Twee naamborden van predikanten (1805 en 1821).
Drie koperen kronen (XVII en XVIII).
Eenige zerken (XVII B en XVIII a), meerendeels bedekt.
Twee klokken, waarvan eene (XIVc) en eene in 1 641 door
Johannes Dop gegoten.
In den toren bevindt zich een eiken wenteltrap (XVII) en
in het houten schot om het uurwerk twee gesneden stijlen (op
een: 1541), blijkbaar afkomstig van een koorhek.
KROMMENIE.
Krommenie.
d.

TVereldlijke openbare gebouwen.

Het RAADHUIS (1706) heeft in den gevel een stichtingssteen
en op den geveltop boven den ingang festoenen (XVII c).
Tegen de zoldering van de raadzaal een opschrift (1706).
e. Kerkelijke gebouwen.
I. De NED. HER 7. KERK (H. Nicolaas), 1657 herbouwd en
vergroot op de grondslagen eener oudere, bestaat uit een geheel
gepleisterd schip en driezijdig-gesloten koor. Steunbeeren.
Geheel houten westtoren, waarvan het bovendeel met leien
is bekleed. Op het dak een ijzeren nokversiering. Inwendig:
een houten tongewelf. De kerk bezit:
Eiken preekstoel op steenen voet (1658).
Doophek (XVII c) ; doopbank (XVII c).
Koperen lezenaar (XVII c).
Twee koperen doopbogen (XVII c).
Zerken: 1 735, 1 746, 1 749, 1738.
Scheepje (XIXa).
Klok, in 1396 gegoten door Rodolphus de Montigny.
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1700) is een houten
gebouw met steenen beklamping beneden aan de binnenzijde.
Zij bezit:
Eiken preekstoel (XVII d).
Banken (XVII).
Mahoniehouten kabinetorgel (XVIII d), waarvoor later een
front is gebouwd.
2.

De DOOPSGEZINDE VERMANING (±

3. De R. K. KERK (H. Petrus banden), in 1854 gebouwd door
Th. Molkenboer, bezit:
Roodfluweelen kazuifel met borduurwerk (XVI a, hersteld).
4.
OUD-KATHOLIEKE KERK (1826). De woning van den
pastoor heeft een gesneden houten voorschot (XVIII d).

g. Particuliere gebouwen.

Viietweg 574. Houten huis (XVI).
Noorderhoofdstraat. Houten gevel. In het kalf : 1702.
Heiligeweg 4. Houten gevel. In het deurkalf : 1722.
Houten gevelvoorschotten met gesneden versieringen:
Zuiderhoofdstraat 123 (XVIII c), gesneden kuif, deuromlijsting en bovenlicht (XVIII d).
Zuiderhoofdstraat 65 (XVIII d) met beeld van Ceres en
allegorische voorstelling.
Zuiderhoofdstraat 115. Dergelijke gevel met voorstelling van
twee zeildoekhandelaars.
Zuiderhoofdstraat 135 (XVIII d).
Noorderhoofdstraat 26 (XVIII d).
Noorderhoofdstraat 74. Houten voorschot met lint (1786),
gesneden nokversiering.
Zuiderhoofdstraat 137 (XIX a).
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Voorts nog:
Noorderhoofdstraat 35. Voormalig wijnpakhuis met baksteenen gevel (XVIII A), waarin een relief met opschrift en:
1732.

Krommeniedijk.
De NED. HERV. KERK (H. Petrus banden) is een rechthoekig
baksteenen gebouw van 1755, blijkens opschriften op de twee
noordportalen. Zandsteenen aanzetkrullen op de beide topgevels
en de toppen der portalen. Op den westgevel een houten
torentje, waarvan de spits is afgewaaid. Inwendig : Boven de
consistoriekamer een gedenksteen der herbouwing, met opschrift
en: 1755. De kerk bezit:
Koperen doopboog (XVII c).
Drie koperen kronen (XVII) en een armluchter.
Koperen doopbekkenhouder en dito zandlooperhouder
(XVII).
Scheepje (XVIII).
Klok, in 1628 gegoten door Henrick ter Horst te Deventer.
In de consistoriekamer een geverfde eiken rekentafel met
slotwerk (XVI d).
In den muur van het huis No.-84 een haardsteentje (XVI).

KWADIJK.
De NED. HERV. KERK (1835) ter plaatse eener kruiskerk
(XVII d) bezit:

Eiken preekstoel (ten deele XVII B).
Eiken doophek (XVIII) met doopboog, waarop bekroning
(IÍ41)•
Twee koperen lezenaars (XVII).
Klok, in 1708 gegoten door Claes Noorden en Jan Albert de
Grave.
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LANDSMEER en WATERGANG.
Landsmeer.
De NED. HERV. KERK (1852) bezit:
Preekstoel (± 1650) met medaillons; de kuip, gedragen door
een pelikaan, heeft op de hoeken beelden in den trant-XVI B.
Twee koperen lezenaars (XVII c en XVIII); een koperen
doopbekkenhouder (XVIIc).
Twee naamlijsten van predikanten (1768 en 1795).
Grafzerken: een (XVI d) vier (XVIIb), 1638, 1640, 1737, 1763.
Klok, in 1639 gegoten door Assuerus Koster.
Huis L 70. Boerenwoning, ten deele XVII a. Drie ankers.
Twee gesneden sleutelstukken.
L 125. Oude Stolphoeve. Voorgevel en dak vernieuwd.
L 133. Gesneden houten console (XVII).
Watergang.
De NED. HERV. KERK is een eenvoudig driezijdig gesloten
baksteenen gebouw (XVII) met een torentje (1832) op den
westgevel. Boven den ingang: 1642. Inwendig: vernieuwd houten
tongewelf. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVIII a) met reliefs: voorstellingen uit
het N. T.
Eiken doophek (XVIII a) met koperen doopboog.
Twee koperen lezenaars (XVIII a); koperen doopbekkenhouder (XVII).
Eiken banken (XVIII a).
Tien-gebodenbord (XVIII a).
Koperen kroon (XVIII).
Avondmaalszilver: een gegraveerde kan en een gegraveerden
beker (blijkens de merken van 1757, werk van H. Swiering, van
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Zwolle), een broodschotel en twee schaaltjes, twee collecteschalen (alles XVIII c).
Klok, in 1771 door Pieter Seest te Amsterdam gegoten.
LAREN.
Een vroeg-Germaansche urn en scherven van vroegGermaansch aardewerk zijn in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
De NED. HERV. KERK (H. Johannes) is een gepleisterd gebouw
oorspronkelijk eene kapel (XVI a, hersteld 1618, en in 1844
uitwendig vernieuwd), welks koor XVII a werd afgebroken.
Baksteenen toren (XVI a, 1618 spits met omgang vernieuwd,
herbouwd 1917) met nissen, waarin traceeringen en met een
achtkant als bovenste geleding. Inwendig: houten gewelf met
sleutelstukken (XVI a); op den oostelijken balk: 1521. De
kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII B) en doophek (1672) met houten
lezenaar.
Koperen predikantslezenaar (XVII B) op arm.
Koperen doopbekkenhouder (XVIII); dito zandlooperhouder
(XVII).
Kabinetorgel (XVIII d).
Opschriftbord (1605, later overschilderd) met schildering:
Salomo's gerecht.
Naambord (XVIII) van predikanten.
Koperen kroon (± 1700).
Klok, in 1656 gegoten door Johan Dop.
Op het voormalige kerkhof een aantal zerken, o.a. van 1706
en 1774.
Brink. BOERDERIJ (XVII) van baksteen. In de middenpartij van den voorgevel ontlastingsbogen met zandsteenen
blokken. Kruiskozijnen.
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Nabij de Brink. BOERDERIJ (XVII?).
Zevenend 13. Boognissen met kruiskozijnen (XVII).
Buiten de bebouwde kom nog twee BOERDERIJEN (XVII),
waarvan een met verminkten trapgevel.
LIMMEN.
De NED. HERV. KERK (H. Cornelius, reeds VIII eene kerk
hier vermeld), is een gepleisterd, thans rechthoekig gesloten
gebouw (de laatste overblijfselen van het koor in 1806 opgeruimd), dat in zijn muurwerk vermoedelijk tufsteen en rèuzemoppen van een gebouw (XIII) bevat, doch XVIII b gewijzigd
is. Aan de zuidzijde een, aan de noordzijde twee, steunbeeren
over. Halfrond gesloten vensters. De oorspronkelijk vrijstaande,
later ingebouwde, baksteenen toren (XIII, vernieuwd 1743,
het bovendeel bekleed XIX a) heeft door rondboogfriezen
verbonden lisenen en een houten spits. Boven den ingang een
halfronde boogvulling (oorspronkelijk neet een relief versierd?)
van roode zandsteen. Inwendig: houten tongewelf op kraagstukken (XVII). De kerk bezit:
Doophek (XVII d) met gekroonden koperen doopboog (1729,
door Harmanis van Geest).
Twee koperen lezenaars (XVIII b).
Heerenbank met bekroning (XVIII a, alliantiewapen Du
Peyrou—Treschouw).
Gemarmerd houten grafteeken (1785) voor Anna Maria
Du Peyrou.
Zerken: een (XVI), 1626, 1723.
Koperen kroon (XVIII a), drie koperen lichtarmen (XVIII A).
Twee rouwborden (1756 en 1777).
Klok, in 1650 gegoten door F. en P. Hemony te Zutfen.
Tegen den oostmuur der kerk de grafkelder-Du Peyrou
(XVIII d) met alliantiewapen.
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De R. K. KERK (1856) bezit:
Zilveren schenkblad (werk van Sig. Zschammer uit Joachimstadt, 1691 ?).
Twee zilveren kandelaars (XVII a).
Koperen lichtarm (XVII c).
Schilderijen: De H. Cornelis zieken genezende (XVIII a,
buitenlandsche school, op doek); aanbidding der herders (door
Hendr. Bloemaert, op doek); zeven werken van Barmhartigheid
(XVI d, op paneel).
Aan den grooten straatweg een BOERDERIJ (XVIII B). Hoog,
vooruitspringend middengedeelte met geprofileerde gootlijst
en consoles.
St. MAARTEN.

Eenigenburg.
De NED. HERV. KERK (1792, blijkens een opschrift in den westgevel) is een op een hoogte gelegen, baksteenen gebouwtje. Zij
bezit:
Eiken preekstoel (1698); dito doophek (XVII d).
Koperen doopbekkenstandaard (XVII).
Klok, in 1535 door Goebel Zael gegoten.

St. Maarten.
, De NED. HERV. KERK is een onbelangrijk gepleisterd gebouw
(XIXa, ter plaatse van een in 1462 gebouwde, XVIIId verwoeste
kerk). Zij bezit:
Zandsteenen voet (XV B) van een doopvont, onder den
preekstoel geplaatst.
Zerken van 1 590 en 1606.
Valkoog.
De NED. HERV. KERK is een aan de oostzijde gepleisterd geXVI
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bouw (XVI a, herbouwd 1839, blijkens een steen in den zuidmuur). Koor afgebroken. De toren is in 1865 opgetrokken op
den voet van den in 1839 afgebroken toren, welke onder de
nieuwe bekleeding reuzemoppen bevat. Steunbeeren. Vensters
aan de zuidzijde gewijzigd. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVIII b).
Zerken: 1531 (fragment), 1653, 1664.
Zilveren Avondmaalsbeker (XVII c); gedreven zilveren
Avondmaalsschotel (XVII c, geschonken I 790).
MARKEN.
In den VUURTOREN (1839) een stichtingssteen (1700), afkomstig uit den vorigen vuurtoren.
De moderne NED. HERV. KERK bezit:
Eiken preekstoel met gesneden lezenaar (XVII c).
Drie koperen kronen en een koperen dubbelen blaker (XVII).
Aan de zoldering hangen twee haringbuizen.
In de Kerkbuurt verschillende eenvoudig gesneden deurkalven:
no. 132 (1607), no. 52 (1701), no. 33 (1721), no.116 (1738),
naast no. 73 ( 1 753), naast no. 132 (1775).
No. 49: oud rookhuis (XVIII?).
MEDEMBLIK.
b. V erdedigingswerken.

„kasteel Radboud"), XIII d gesticht door
graaf Floris V, waarschijnlijk ter plaatse eener oudere sterkte
(:1: 700), XVI d gedeeltelijk ontmanteld, 1654 ingericht tot
Schuttersdoelen, waarbij het voorplein werd verhoogd en van
een hardsteenen poort voorzien, ± 1850 verminkt door het
HET SLOT (z.g.
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sloopen van drie torens, andermaal, 1870, door het sloopen van
twee torens, 1889-1898 gerestaureerd door Dr. P. J. H. Cuypers,
thans Kantongerecht, is een baksteenen gebouw, bestaande uit:
a. Een westelijken vleugel (1661-1734 gebruikt voor N. Herv.kerk) met, tegen den noordwestelijker hoek aangebouwden,
vierkanten traptoren; b. een rechthoekig hierop staanden vleugel
met eenen ronden toren (1897, blijkens een steen) op den zuidwestelijken hoek en eenen vierkanten toren tegen den zuidgevel.
a. Aan de noordzijde een trapgevel met drie spitsboogvensters, waarboven een rond venster. Boven den westelijken
muur een om den ronden hoektoren loopende weergang met
(XIX d vernieuwde) kanteelingen. Inwendig: De voormalige
ridderzaal. Eiken bekapping. Schilderij (XVII B, op doek),
voorstellend een fantasie-portret van Radboud *).
b. Twee brandgevels met trappen. Aan de noordzijde: een
spitsbogige ingang; vensters met kruiskozijnen. Weergang met
(XIX d vernieuwde) kanteelingen. Inwendig: In de voormalige
burchtzaal (thans rechtzaal) een zoldering met eiken moerbalken
en overhoeks geplaatste kinderbalken. Onder de moerbalken
gesneden sleutelstukken (XVI d). Gebeeldhouwde zandsteenen
schouw (XV d). Eiken tochtportaal (XVI d). In de kelders
eiken balken en standvinken. Het slot bezit een klok, 1703
gegoten door Claes Noorden en Jan Albert de Grave, te Amsterdam.
d. Wereldlijke openbare gebouwen.

Het RAADHUIS (XVII c), uitwendig geheel verbouwd
(:1: 1890), heeft op het bordes twee schildhoudende leeuwen
(XVII). Inwendig: Grootendeels oorspronkelijke binnenmuren.
In de secretarie (voorin. Vierschaar): schouw (XVIII a) met
) Volgens de kroniek van Dirk Burger van Schoorel (blz. 25) in 1670 door
burgemeester Stellingwerf van Medemblik te 's-Gravenhage gekocht.
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wapens en opschrift; goudleeren behangsel (XVIII a); gesneden
lijst (XVII d) van een gebed; eiken tafel (XVII); leunstoel
(XIX a). In de burgemeesterskamer: een geteekende kaart
(1552). De volgende schilderijen: Portret (XVII d, copie naar
M. J. Miereveld) van Prins Willem I; portret (XVII d, copie
naar M. J. Miereveld) van Prins Maurits; portret (XVII d,
copie naar Miereveld of J. v. Ravesteyn) van Prins Frederik
Hendrik; Bijbelsch tafereel (XV1I c, Hollandsche school),
waarschijnlijk voorstellend Christus en de overspelige vrouw;
stilleven (XVII c, Vanitas, door E. Collier).
2. De WAAG (XVII a) heeft een baksteenen trapgevel met
bergsteenen boogblokken. De toppilaster rust op een kraagsteen
met kopje, die tevens dient tot sluitsteen van een segmentvormigen boog. Houten puikózijn met bovenlichten, en twee deuren.
Hierboven een steen met het stadswapen, kaaswegers en : 1773.
Inwendig: Steen met opschrift betreffende de overbrenging der
stadswaag in dit gebouw, en : 1692.
3. Het KOGGENHUIS, voormalig gemeenlandshuis van het
waterschap „de vier Noorder Coggen", 1613 gebouwd, heeft een
baksteenen trapgevel met bergsteenen hoek-, neg-, en boogblokken. Toppilaster op een kraagsteen met masker (tevens
sluitsteen). Portaal met rijke omlijsting, waarboven het wapen
der vier Noorder Koggen. Boven de vensters sluitsteenen met
koppen. Drie leeuwenmaskers. In een nis een beeldje (Charitas).
e. Kerkelijke Gebouwen.

I. De NED. HERV. of WESTERKERK (R. Bonifacius), omstreeks
1400 gebouwd ter plaatse van eene oudere, in TI 18 vermelde,
kerk, 1555 verbrand op den toren na, vervolgens herbouwd met
behoud van muren en zuilen, 1658 van een nieuwe bekapping,
en 1680 van gebrandschilderde glazen voorzien, 1724 hersteld,
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1859 ingekort door slooping van het (5/Ioges1oten) koor, 1900-1906 gerestaureerd, is een baksteenen hallenkerk, bestaande uit
drie evenhooge beuken, waarvan de zuidelijke recht-gesloten is
en smaller dan de beide andere, welke 3/8-sluiting hebben
(1859); en eenen vierkanten toren (± 1350) tegen den
middelsten beuk. Aan de noordzijde geprofileerde spitsbogige
vensters (XV a) en vijf steunbeeren. Onder den naar het
Noorden overhellenden toren bevindt zich een (thans gesloten) spitsbogige doorgang van het N. naar het Z. In de gevels
spitsboognissen. Op de bovenste geleding een balustrade (XVII).
Achtkante spits (1604) met zandsteenen hogels langs de ribben,
en gedekt door een koepeltje (+ 1600), dat bekroond wordt
door een opengewerkte peer van gesmeed ijzer. Inwendig
(geheel gepleisterd): houten gewelven. Tusschen de beuken
twee rijen zuilen met achtkante lijstkapiteelen. Gedrukte
scheibogen met afgeschuinde dagkanten. De kerk bezit:
Koorafsluiting (1 1600).
Gebeeldhouwden eiken preekstoel (XVI c) met trap (XVII d).
Gesneden engelenkopje onder een koperen lichtarm.
Doophek (XVII d, ten deele verplaatst naar den noordbeuk).
Koperen predikaatslezenaar (XVII B) op arm; koperen voorzangerslezenaar (XVII B); koperen doopbekkenhouder; koperen
zandlooperhouder; twee koperen doopbogen (XVIII c).
Orgel (1785 vernieuwd door Chr. Bdtz te Utrecht).
Banken (XVII a) met snijwerk.
Zerk (1760) van Lord George Murray. Een aantal zerken
(XVII) met gebeeldhouwde wapens.
Negen zeilschilderingen (1602, ontdekt T902, bijgeschilderd).
Zes gebrandschilderde glazen (waarvan vijf hersteld 1902-' 04, en een modern) in den zuidbeuk, en wel, te beginnen van
het Oosten: in het eerste het wapen van Monnikendam, waaronder een opschrift en: 1670; in het tweede een bijbelsche
voorstelling: het penningske der weduwe, met onderschrift en:
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1670, waarboven zes wapens van schepenen en diakenen (hiervan het wapen-Slicher ve rn ieuwd 1903); het derde is modern
(1904); i n het vierde een voorstelling van de dieren, in de Ark
gaande, voorts een gezicht op den waterkant van Medemblik,
waaronder, in het midden, een gezicht op Medemblik uit het 0.,
de wapens van Oranje-Nassau, van Holland en van Medemblik,
een opschrift en: 1671 (van de panden in de traceering zijn het
bovenste en het meest westelijke vernieuwd); in het vijfde (1709,
door S. v. d. Meulen, blijkens een opschrift, aanwezig vóór de
restauratie) eene voorstelling der stedemaagd, zes wapens,
van burgemeesteren en kerkmeesters, en een opschrift; in het
zesde (de panden der traceering grootendeels vernieuwd) tien
wapens, waarbij het wapen van Medemblik en : 1681, en eene
voorstelling van Salomo's oordeel.
Zes koperen kronen (XVII d).
Drie blokken, waarvan een in 1636 gegoten door Everhardus
Splinter te Enkhuizen, en twee in 1649 gegoten door F. en P.
Hemony te Zutfen.
2. De Ev. LUTHERSCHE KERK (XVIII a gesticht) bezit:
Koperen voorzangerslezen aar (± I 700).
Twee koperen kronen (XVIII).
3. De R. K. KERK van den H. Martinus, gebouwd 1904, ter
plaatse eener oudere (1780), bezit:
Verguld zilveren monstrans (XVII b).
Verguld zilveren miskelk (XVII), met later deksel (wordt als
ciborie gebruikt).
Zilveren oliebusje (XVII c).
Twee zilveren ampullen (XVIII d).
Gedreven zilveren ampullenblad (1660).
Zilveren schaaltje op voet (E 1645).
Vier groote en drie kleine zilveren kandelaars (XVIII); acht
koperen kandelaars (XVII); een koperen lichtarm (van een kroon)
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Twee koperen kronen, uit deze kerk afkomstig, zijn thans in
het raadhuis te Haarlem.
De SYNAGOGE (i8o8) bezit:
Tien groote en zeven kleine koperen kaarsenstandaards (XVI).
Drie koperen kroontjes (XVII).
4.

I. Gebouwen van lief dadiglieia enz.

Het BURGERWEESHUIS, XVI gebo..wd, later meermalen gewijzigd,- XVIII met het armenhuis vereenigd, heeft een eenvoudig poortgebouw met verminkten topgevel (XVIII). Aan de
zijde der Torenstraat een bergsteenen poort met gesmeed ijzeren
hek (XVIII c); hierboven, in een rondbogige nis, gebeeldhouwde
figuren van weeskinderen, en een fries waarin: 1785. Boven de
kroonlijst het gemeentewapen, gehouden door twee leeuwen.
In den, aan een binnenplaats gelegen voorgevel, de hoofdingang
met hardsteenen stoep, gesneden deuren, geflankeerd door
pilasters met snijwerk. Rijk gesneden bovenlicht (alles 1762,
in den trant van Lodewijk XV). Hiernaast, in den muur, een
pompje in een nis (XVIII c). Enkele houten kruiskozijnen met
luiken en vensters met glas-in-lood. Zijgcvels (XVI?). Twee
windwijzers. Inwendig: Kelders waarin ten deele uitgebroken
kruisribgewelven met ongeprofileerde ribben. Korbeelen en
sleutelstukken (XVI B). Betimmeringen (XVII b). Tafel (XVI d).
Tekstbord. Verder bezit het gesticht: vier schilderijen (± 160o)
met bijbelsche voorstellingen; een oude, verkleinde copie naar
een daarvan, voorstellend de Wijze maagden; een geschilderd
portret van prins Willem I (zeer beschadigd).
g. Particuliere gebouwen.

Trapgevels, meerendeels met zandsteenen lijsten en afdekkingen, hoek- en negblokken, en met op een kraagsteen rustenden
toppilaster, bekroond door een schildhoudenden leeuw:
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I. Oosterhaven W 1, 75. Trapgevel (XVII a). Ankers:
I (6?) 13. Pui met gesneden consoles.
2. Nieuwstraat W 2, 20. Trapgevel (XVII a). Beneden
gewijzigd. A ' € 14' '143 ; Ni uv7str4at W 2, 20. Lagc trapgevel (XVfia;geverftl).
Genited bdv .licftt: A. K. 1826
4. Oosterhaven W i, 174. Trapgevel (XVII a). Beneden
gewijzigd.
Oosterhaven W i, 189. Trapgevel (XVII a, gepleisterd
en vervallen). Lelieanker.
6-7. Oosterhaven W 2, 37. Twee trapgevels. De kleinere
rijk versierd: sluitsteenen met kopjes, gevelsteenen. Tusschen
de vensters der eerste verdieping een steen: 1641.
8. Achterom W 2, 95. Trapgevel (XVII A) met ankers.
9. Nieuwstraat W I, 45. Trapgevel (XVII A). Top gewijzigd.
io: Nieuwstraat W 2, 8. Dergelijke gevel. Gepleisterd.
11. Nieuwstraat W 2, 9. Trapgevel (XVII A). Vijf sluitsteenen met kopjes.
-12. Nieuwstraat W 2, 2I. Trapgevel (XVII A).
13:) Nieuwstraat W 2, 24. Dergelijke gevel. Beneden gewijzigd. Ankers. Baksteenen lijsten.
14. Nieuwstraat W 2, 27. Lage trapgevel (XVII A). Geverfd.
15. Nieuwstraat W 3, 1. Trapgevel (XVII A).
t6. Nieuwstraat W 4, 19. Dergelijke gevel.
17. Ooievaarsgat W 3, 13. Dergelijke gevel. Verbouwd.
18. Ooievaarsgat (bij de zee). Twee dergelijke gevels. Gepleisterd.
19 Oosterhaven W 1, 190. Trapgevel (XVII A). Verbouwd.
In den top een lelieanker.
20. Oosterhaven W 2, 29. Dergelijke gevel. Anker.
21. Oosterhaven W 2, 43. Dergelijke gevel. Gepleisterd. Pui
met gesneden consoles. Luifel.
22. Oosterhaven W 2, 44. Dergelijke gevel. Ankers.
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23-28. Westerhaven W 2, 38--44. Zes eenvoudige trap
gevels (XVII A).
29. Westerhaven W=2
Eenvoudige trapgevel (XVII A).
. Drielinggevels (XVII A)
30-32. Westerhaven
met bergsteenen bandoo. Doorloopende gesneden puibalk.
Twee trapgevels (XVII A).
33-34. Westerhaven
Sluitsteenen met kopjes. Beneden gewijzigd.
Voorts de volgende gevels:
35. Vooreiland W 2, 157a. Gevel
, met dichtgemetselde onderpui. Gesneden kalf en ijzeren traliewerk boven den ingang. In
de borstwering drie gevelsteenen: 1646.
36. Nieuwstraat W 3, 8. Gevel (XVII A). Ankers.
37. Nieuwstraat W 3, 12. Gevel (XVII A) met luifel.
38. Oosterhaven W I, 167. Gevel (1656, blijkens jaartal in
een cartouche) . Gesneden puibalk. Fries met vier steenera. I Jzeren
stoephek (XVIII b). •
39. Oosterhaven W 2, 54. Gevel met twee cartouches: 1656.
Sluitsteen met engelkoppen. Vier gevelsteenen.
40. Vooreiland W 3, 52. Gevel met houten bekroning, waarin een wapen en : 1728. Twee siervazen. Omlijsting van deurtravee. Twee steenen omlijstingen van ronde vensters. Windwijzer (ruiter). Op een topgevel van den zijvleugel drie vazen
(alles XVIII A).
41. Nieuwstraat W 2, 30. Halsgevel (1783) met krullen.
42. Dam (naast het raadhuis). Dergelijke gevel (1798). Cartouche als bekroning.
Pakhuisgevels:
43-45 . Vooreiland W
met vijf gevelsteenen.

2,

140-142. Drie trapgevels (XVII A)
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Fragmenten en details van buitenarchitectuur.
I. Tuinstraat W I, 86. Schroefvormig gemetselde pinakels
(XVI).
2. In een zijstraat van de Bangert: stoeppaal (XVII a).
3. Westerhaven izr Vijf sluitstukken met kopjes (XVII,
geverfd).
4. Oosterhaven W t, 191. Fragment van een pakhuisgevel
(XVII).
5. Oosterhaven W 1, 198. Gesneden deur (XVIII a).

Gevelsteenen, voor zoover nog. niet vermeld:
Ooievaarsgat W 2, 84 (twee, 1635); Ooievaarsgat W 3, 15
(twee, 1635); Vooreiland W 2, 58 (twee, XVII); Vooreiland,
naast 58 (twee); Oosterhaven W I, 182 (drie); Rechte end W 3, 63
(twee); Rechte end W 3 (twee); Westerhaven W 3, 45 (vijf);
Westerhaven W 3, 49 (twee).
MIDDELIE.
De NED. HERV. KERK (1823, ter plaatse en ten deele op fundamenten van een oudere kerk) bezit:
Eiken preekstoel (XVII a).
Eiken doophek en banken (XVII A).
Koperen voorzangerslezenaar (XVII).
Klok, in 1670 door Petrus Hemony te Amsterdam gegoten.

MIDWOUD en OOSTWOUD.

Midwoud.
De moderne NED. HERV. KERK is gebouwd ter vervanging
eeener in 1867 gesloopte van 1695, welke een geheel houten
toren had. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII d) met gesneden wapens.
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Oostwoud.
De NED. HERV. KERK (H. Gangulphus) is een geheel met
klimop begroeid gebouw, waarvan het muurwerk gedeeltelijk
wellicht nog middeleeuwsch is. De kerk is XVIII c geheel verbouwd en XIX c uitgebreid. Zij bestaat uit een 5/10-gesloten
schip met een, eveneens 5/10-gesloten, noordelijken uitbouw
(XIX c). Houten torentje op den westgevel. Marmeren gedenkplaat (1763, betreffende de verbouwing) tegen den Z.-0. muur.
De kerk bezit:
Preekstoel en doophek (XVII B), geverfd.
Koperen voorzangerslezenaar en dito arm van doopbekkenhouder (XVII).
Gesneden psalmbord (1769).
Klok, in 1616 gegoten door Henricus Nieman te Enkhuizen.
MONNIKENDAM.
b. Verdedigingswerken.

Van de voormalige NOORDEINDERPOORT (XVII) bestaat
een dge.l +tee o mom, waarin eon gevelctccn.
Een andere gevelsteen, van deze poort afkomstig, bevindt zich
in den gevel van het Huis van Waterland (zie d 5), en nog een
(XVIII) in een gevel naast den Speeltoren.
d. Wereldlijke openbare gebouwen,

I. Het RAADHUIS, een voormalig heerenhuis (±=44kry*), heeft
een baksteenen gevel met bergsteenen plint en hoekpilasters.
Rijk versierde kroonlijst met getoogd middengedeelte, bekroond
door een monniksbeeld (misschien afkomstig van het oude
raadhuis, zie d 2). Ingang, geflankeerd door Ionische pilasters
en gedekt door een hoofdgestel, met gesneden deur en halfrond
bovenlicht. Hardsteenen stoep met ijzeren leuningen in den
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vorm van slangen. Inwendig: Gang met stucversieringen (XV I IIc),
eiken betimmering, deuromlijstingen en trap met geverfde leuning (alles XVIII b). Links van den ingang de raadzaal: stucplafond en deuren (XVIII b); schoorsteenstuk (Hollandsche school
± 1660), voorstellend Claes Dircksz. Amirael, burgemeester
van Monnikendam. Achter deze zaal de trouwzaal: betimmering,
stucplafond, marmeren schoorsteen met spiegel in gesneden
omlijsting, waarboven een grauwtje (trant van Jac. de Wit)
in dergelijke lijst (alles XVIII c); goudleerbehangsel, zes leunstoelen (XVII) met leer bekleed, in de rugleuning een verguld
wapen; vier stoelen (XVII), bekleed met modern wasdoek.
In de secretarie: drie stoelen (XVII); in de kleine secretarie
twee eiken archiefkasten (XVII). Voorts zijn in het gebouw
aanwezig: Fragment van een zilveren ordeketen (XVI) in
étui. Gouden zegelring van admiraal Cornelis Dircksz. Eene
verzameling tegels (XVI en XVII), en, op den zolder, Gene kleine
verzameling handschriften.
2. De „SPEELTOREN " , waartegen, wellicht ter plaatse
eener overigens geheel verdwenen kerk, midden-XVII het
vroegere raadhuis werd gebouwd, bestaat uit een vierkant benedengedeelte (:1: 1500) in baksteen met bergsteenen hoek- en
negblokken, en een achtkant houten bovendeel (XVI d), met
een opengewerkte peervormige bekroning. In het benedendeel,
aan de westzijde, een spitsbogige ingang. Hierboven, in een
spitsbogige nis, het gemeentewapen (XVI a). Aan de zuidzijde
nissen, in de bovenste waarvan een uitbouwtje (XVI d) met
beweegbare beelden (de „ruitertjes" en de Faam); aan de oostzijde eveneens nissen; de noordzijde is vlak. Hiernaast bevindt
zich in een muur een portiek, waarboven het wapen der stad
(XVIII c). De bovenste geleding wordt gedekt door een balustrade op consoles (XVI d). Op de peer een gesmeed ijzeren kruis
met windwijzer (gemeentewapen),
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De toren bevat een klokkenspel van zestien klokken, waarvan
vijftien in 1596 gegoten door Peeter van den Gheyn te Mechelen,
en één in 1663 door Antoni Wilkes. Een deel van het handklavier
ontbreekt. Uursklok in 1591 gegoten door Thomas Both, halfuursklok in 1595 gegoten door Peeter van den Gheyn.
3. De WAAG (XVII c), gerestaureerd 1904-1905 door
J. F. L. Frowein, is een rechthoekig gebouw van baksteen met
ruime toepassing van bergsteen, bestaande uit twee verdiepingen
en een zolder. Aan de zuidoostelijke lange zijde een afdak, de
voormalige beurs. De voorgevel, een haaksche halsgevel met
pilasterverdeeling, heeft boven de kroonlijst der hoofdverdieping een geveltop met Ionische hoekpilasters, waartegen
bergsteenen vleugelstukken met aanzetkrullen, en met festoenen
op de zijkanten. Segmentvormig fronton, waaronder het wapen
van Holland, omgeven door guirlandes. In het midden boven
den eveneens met pilasterorden versierden zuidoostelijken gevel
een dergelijke top, waarin een steen met het gemeentewapen.
Vensterkozijnen met oorspronkelijke luiken en, ten deele,
glas-in-lood: Het afdak (kap 1905 vernieuwd naar het model
der beurs te Gouda) rust op zes hardsteenen Toscaansche zuilen
en, tegen den gevel der waag, op zes pilasters.
4. De voormalige NIEUWE DOELEN (XVIII d), thansee4
heeft een groot fronton, waarin het wapen der gemeente.
5• Het HUIS VAN WATERLAND (1619), in 1908 geheel verbouwd, heeft in den voorgevel nog slechts twee leeuwenmaskers
en een schildhoudenden topleeuw (XVII), benevens een steen
(XVII) afkomstig van de Noordeinderpoort (zie b).
e. Kerkelijke gebouwen.

I. De

ST. NICOLAAS- Of GROOTE KERK, XV

a ter plaatse
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eener oudere, is een gebouw in bak- en natuursteen, bestaande uit drie even lange en even hooge beuken, de
middelste 3/8-, de beide zijbeuken rechtgesloten, en eenen
vierkanten toren, tegen den middelsten beuk. Eensversneden
steunbeeren, deels schuin, deels zadeldakvormig afgedekt, met
bergsteenen banden en hoekblokken. Spitsboogvensters, gedeeltelijk met zandsteenen traceeringen. Aan de noordzijde
bevinden zich twee portalen; het oostelijke heeft een puntgevel
met verminkten top en toppilaster op kopje (XV d). Korfbogige
ingang, waarboven twee spitsboognissen. Het westelijk portaal
heeft, boven den ingang, een steen met opschrift in gothische
minuskels, en een gedicht spitsboogvenster met zandsteenen
negblokken en traceeringen. Te weerszijden van elk portaal
staan overhoeksche steunbeeren. Tusschen deze beide portalen
de kosterswoning, die een topgevel heeft met bergsteenen lijsten,
enkele vensters met kruiskozijnen en korfbogen met bergsteenen
sluit- én aanzetstukken, en een steen met: 1626. Benedengedeelte
gewijzigd. De toren heeft een houten spits (XVII a); aan alle
zijden spitsboognissen met vischblaas-traceeringen; elk zijner
twee geledingen wordt bekroond door een zandsteenen balustrade
(XVII c); in den westgevel een hoog, spitsbogig portaal, waarin
een door een korfboog gedekte ingang. (Tegen den noord-oostelijken hoek staat een achtkante traptoren ter hoogte van één
geleding, voorzien van een spits, langs welker ribben hogels zijn
aangebracht; en van lichtopeningen met bergsteenen omlijstingen.
Aan de deur van dezen traptoren een ijzeren klopper. Inwendig:
houten gewelven; onder de schinkels in de koornis baldakijn s
(XV d). De middenbeuk rust op vier en twintig zandsteenen
zuilen met dubbele koolbladkapiteelen en achthoekige voetstukken. Trekbalken op sleutelstukken met peerkraal-profiel. In den
traptoren en in de tweede geleding van den toren een steenen
wenteltrap (XV d). De kerk bezit:
Eiken koorhek (gedeeltelijk XVI a, XVI c en XVII gewijzigd),
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heeft stijlen (XVI a) met ledige nissen, baldakijns en gewonden
zuiltjes; balusters, traceeringen en paneelvullingen (XVI c en
XVII). Op twee balusters: 1562 en 1563. Kroonlijst nieuw.
Eiken koorafscheiding (XVI a) tusschen koor en omgang.
Sporen van beschildering.
Kalksteenen doopvont (XV) met achtkante kuip (gerestaureerd).
Eiken preekstoel (grootendeels XVII d), 1911 uit de kerk te
Winschoten hierheen overgebracht; de trap vernieuwd. Op het
gebeeldhouwd fries van het klankbord een cartouche met: 1695.
Boven het klankbord een balustrade en een siervaas (XVIII d).
Eiken doopbanken (XVII d).
Koperen predikantslezenaar en dergelijken voorzangerslezenaar (:1: 1700).
Koperen doopboog (XVII c).
Orgel (XVI a, later gewijzigd) met XVIII d overschilderde
luiken. Benedengedeelte met vullingen (XVII).
Eiken banken (XVII b).
Grafzerken (wapens afgehakt) : 1586, 1590, verschillende
XVII en XVIII.
Gedenkteeken (XIX a) ter eere van J. Nieuwenhuyzen, door
C. J. F. Sigault naar ontwerp van Jac. Kuiper.
Negen koperen kronen (XVII), waarvan zeven geschonden.
Avondmaalszilver: vier bekers, drie schotels, twee kannen en
twee collecteschalen (alles 1787).
Klok, in 1641 gegoten door Everhardus Splinter te Enkhuizen.
Een luiklok, 1606 gegoten door Henricus Wegewart, met.
bijbehoorend uurwerk, afkomstig van den topgevel der kosterswoning, is thans in het Rijksmuseum (Catal. nr. 371).
De EVANG. LUTH. KERK (1838), in- en uitwendig vernieuwd, bezit:
Notenhouten preekstoel (XVIII c) met beeldhouwwerk en
met een ingelegd klankbord.
2.
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Notenhouten doopbanken (XVIII c).
Eiken altaartafel (XVII A).
Koperen predikantslezenaar, gemerkt: Johannes Borchhardt,
Enkhuizen. 1767.
Koperen voorzangerslezenaar (1691) met het wapen van
Alkmaar, gedragen door een zwaan.
Twee koperen doopbogen (XVII B).
Orgel (1782, vernieuwd 1836) met balustrade.
Twee koperen kronen (XVII B).
Twee psalmborden (1772).
Zilverwerk: een gegraveerde beker (XVII b), een bekertje
(1647) voor ziekenbezoek, een kan (1772), een ouwelschaaltje
(XVII), een doopbekken (1768).
3. De DOOPSGEZINDE KERK bezit:
Een koperen lezenaar (XVII).

f. Gebouwen van liefdadigheid.
Het BURGERWEESHUIS (XVI), meermalen gewijzigd, XVIII
uitgebreid door toevoeging van het armenweeshuis, is een baksteenen gebouw, bestaande uit twee rechthoekig op elkaar
staande vleugels. Aan de voorzijde: een rechte gevel, waarin
twee driedeelige vensters met houten kruiskozijnen, luiken en
glas-in-lood, en gedekt door korfbogen. In ankers: 1638. Een
eenvoudige puntgevel. Twee gesmeed ijzeren windwijzers.
Zijgevels (XVI?). Inwendig: Betimmeringen (XVII b), karbeelen en sleutelstukken (XVI). De stichting bezit: een tafel
(XVI d); een tekstbord.
g•

Particuliere gebouwen.

1. Haven A 1352. In- en uitgezwenkte gevel met voluten en
kraagsteenen. Bovendeel gewijzigd. Friezen met vlechtingen.
In baksteen gemetseld: 1592.
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Trapgevels (XVII a) van het z. g. Haarlemsche type (zie
blz. 163) :
2. Kerkstraat
. Trapgevel met vernieuwde pui. Gevelsteen met cartouche: 1620.
3. Noordeinde
Dergelijke gevel. Pui modern.
steenen.
4. ,i
Dergelijke gevel. Op den top een
obelisk, waaronder: 1623.
Verder eenige trapgevels, meerendeels met toppilaster op kraagsteen, zandsteenen lijsten en afdekkingen, hoek- en negblokken,
5. Dam 1,4.414. Trapgevel met gewijzigden top. Fries met
vlechtingen. Twee leeuwenmaskers en een cartouche: 1614.
_.. Trapgevel (XVII b). Drie steenen,
6. Noordeinde
waarvan een achter de deuromlijsting. ,
7.. Trapgevel (XVII b).
Trapgevel (XVII b) met twee rondboog8.
lichten, en gekoppeld pakhuisvenster met zijlichten.
9. Haven III, 90. Trapgevel (XVII c).
Halsgevels, meerendeels met fronton, waarin een schelp
met aanzetkrullen, en met festoenen langs de zijkanten:
10. Noordeinde IV, 45. Halsgevel met cartouche: 1663.
1 . Noordeinde U. Halsgevel met vernieuwde pui. Oude
kozijnen. Festoenen onder de vensters. Steen: 1681.
Halsgevel, waarin een lint: 1697.
12. Noordeinde
Twee omlijstingen van ovale lichten.
13. Kerkstraat. Dergelijke gevel (XVII d).
Verder nog:
14. Noordeinde 4V, 44. R. K. Zustersgesticht. Bergsteenen
gevel (XVIII a) met rechte kroonlijst. Hoekpilasters. Attiek met
beeldhouwwerk en vier siervazen. Versierde middentravee.
Inwendig: in de gang stucplafond en deuren (XVIII aj; in de
X V II
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voorkamer links van de gang een stucplaf and (XVIII a) en een
geschilderd behangsel (+ i820), berglandschappen voorstellend.
Schoorsteenmantel (XIX a) met marmeren zuilen en koperbeslag.
Fragmenten en details van buitenarchitectuur.
Noordeinde IV, 56 Fragment (XVI a) van een bak- en
bergsteenen gevel. Ruitvormige versieringen van gele steen.
In den gewijzigden top overblijfselen van twee pinakels op
kraagsteenen.
2. Kerkstraat X40. Fragment (XVI d) met kraagsteenen
en voluten.
Gedeelte van een kalf (XVI) met relief.
Zuideinde
4. Weesland it-5ft Fragment van een gevel (+ 1600) met
in- en uitgezwenkten top, en met toppilaster.
5. Weesland Fragment (E 1600) van een gevel met
in- en uitgezwenkten top met pilaster. Gevelsteenen. Lijsten.
Ankers.
6. Noordeinde .14:1F4. Fragment van een gevel met luiken
en bovenlichten. Ge§heden kalf met twee cartouches. Fries met
lsteeffe^: -=i6-k-F

iii

;:

Fragment (XVII A) van een trapgevel.
7. Weesland
Vlechtingen.
Fragment (XVII A) ván een trapgevel met
8.
zandsteenen hoekblokken. Fries met vlechtingen. Ontlastingsboog.
9. Zuideinde I, 156. Ingezwenkte top (XVII B) met pilasters
en vleugelstukken.
I0. Havenstraat A 1508, 10I, 306. Fragmenten (XVII).
Fragmenten (XVII). Het laatste
I I. Kerkstraat , g en
met fronton.
12. Kerkstraat
Fragment (XVI I).
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&. Dergelijk fragment.
Kerkstraat
14. Kerkstraat W-. Dergelijk fragment.
15. Noordeinde. Gesneden deur (XVIII A). Gebeeldhouwde gevelsteen (± 1600).
ier

Gevelsteenen, voor zoover nog niet vermeld:
(cartouche: 1604).
(1567), Zuideinde
Zuideinde
Haven I I I, 112,
(XVII b), Noordeinde
(cartouche XVII A), Noordeinde
(twee 1651), Noordeinde VI; (XVIII).
Noordeinde

Uithangteeken (± 1700).

MUIDEN.

Muiden.
b. V erdedigingswerken.

I. Fragmenten van de oude OMWALLING. Op een steenen
beer in de vestinggracht een monnik.
Amsterdamsche straat, bij den tol. COMMIEZENHUIS (XIX a).
Het SLOT te Muiden, gesticht XIII a, kort voor ,1300
uitgebreid, gewijzigd XVII A, gerestaureerd 1875-1910 onder
leiding van J. van Lokhorst en J. W. H. Berden is een nagenoeg vierkant complex van baksteenen gebouwen met vier
ronde torens op de hoeken, en bestaande uit:
a. een poortgebouw, toegang gevend tot een ten N. ervan
gelegen binnenplein, en waarbij aan den oostkant een overdekte,
aan den westkant een open weergang, gedragen door spitsbogen,
aansluiten, beide de verbinding met een hoektoren vormende.
De oostelijke van deze torens is rond, de zuidelijke ovaal van
plattegrond. Boven in het poortgebouw machicoulis.
2.
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b. een door zware beeren versterkte weergang -,^an den Zuidertoren naar den ronden Westertoren, waartegen een vierkante
traptoren staat. Hierin een gemetselde achtkante wenteltrap.
Hooger op een eiken spiltrap XVI a.
De onder a en b genoemde onderdeelen dagteekenen uit den
tijd der uitbreiding .(± 1300).
c. twee ongeveer rechthoekig op elkaar staande woonvleugels
met den vierden hoektoren.
Hiervan behooren tot den oorspronkelijken bouw (XVII a)
de deelen, welke het dichtst bij dezèn laatsten toren liggen
(ridderzaal en haaks er op geplaatst gebouw, dat de keuken
bevat). Het gebouw tusschen de ridderzaal en den Westertoren
is XIV a. In het oudste gedeelte uitgebouwde gemakken, balkgaten voor houten machicoulis, ruitvormige versieringen van
brandkoppen. Vierkante waterput.
d. het gedeelte, dat de kapel (XIV c) bevat, ten 0. van de
keuken.
Inwendig: onder de woonvleugels: tongewelven en kruisgewelven; koepelgewelven in de torens. De ridderzaal is thans
in 17de-eeuwschen stijl aangekleed. In de „gijzelkamer" hiernaast een gothische schouw, waarvan het bovendeel thans met
stucwerk en met de spreuk van P. C. Hooft is versierd. In de
kamer boven de ridderzaal een laat-gothische schouw met
koppen. In de eetzaal een laat-gothische schouw, afkomstig uit
het „Hof" te Hintham. Over de kapel een tongewelf. In den
Oostertoren de kamer van P. C. Hooft.
De vertrekken zijn ingericht met meubels enz. uit den tijd
van Hooft, en in den Oostertoren worden herinneringen aan
dezen bewaard.
De schilderijen zijn meerendeels afkomstig uit het depot van
het Rijksmuseum te Amsterdam. Catalogus van meubelen en
schilderijen in het Muiderslot. Amsterdam (J 1916).
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d.

Wereldlijke openbare gebouwen.

In het RAADHUIS bevindt zich een gebedsbord (1752) met
schrijfwerk door G. Kruijf en met vers (1753) op het gerecht,
door H. Soudryn.
e.

Kerkelijke gebouwen.

I. Ter plaatse van een wellicht reeds XI aanwezige kerk
staat de NED. HERV. KERK (H. H. Nicolaas en Catharina), hersteld
1829 en 1834, een voor het grootste deel uit tufsteen opgetrokken gebouw, bestaande uit een schip (XII) met twee langs
den toren doorgetrokken zijbeuken (XV b); een 3/8-gesloten
koor (XV b), te halverhoogte van tuf-, overigens van baksteen,
tegen welks zuidmuur een grootendeels baksteenen sacristie;
en eenen tufsteenen toren (XII d—XIII a) zonder westingang en
met sporen van gekoppelde rondbogige galmgaten in zijn noordwand. In den westmuur van den noordbeuk een ingang (XV).
Op het koor een windvaan (XVII) en een gesmeed ijzeren
kruis (XV).
Inwendig: drie riblooze kruisgewelven met afgeschuinde
gordelbogen op kraagsteenen in de sacristie, kruisgewelf op
ongeprofileerde ribben in den toren. Houten tongewelven over
schip en koor, halve tongewelven over de beuken. In den oostmuur van den zuidbeuk een gedicht venster met overblijfselen
van traceering (XV b). Slanke zuilen met lage kapiteelen met
gothisch bladwerk. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII c), dito doophek (1652) en -banken.
Eiken afscheiding van het koor, met een deur, waarin gesneden
balusters (XVII b) en waarboven een gesneden wapen.
Eiken voorzangerslezenaar (XVII c, gesneden door P. P.
Kistemaker).
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Twee overhuifde heerenbanken (1647, monogram op de
zuidelijke).
Twee eenvoudige heerenbanken (XVII B) en eene (XVIII c).
Koperen doopboog (1652), twee koperen armen (XVII).
Orgel (XVII d, vernieuwd 1836).
Drie koperen kronen (XVII).
Zerken: twee gothische, waarvan één priesterzerk, een (1820),
eenige bedekt.
Tien-gebodenbord (XVIII d).
Drie psalmbordjes (XVIII a).
Twee gesneden opschriftborden (1647, met wapen van
P. C. Hooft).
Opschriftbord (1602, ter herdenking van een pestepidemie)
in een lijst (XVIII d).
Twee gebrandschilderde ruiten (1646) en fragmenten (1647)
van een derde.
Twee zilveren bekers (XVII B).
Eenig tinwerk (XVIII).
Twee klokken, in 1520 door Henricus de Both gegoten.
Uurwerk (XVII).
Onder de witsellaag bevinden zich eenige muurschilderingen.
2. De R. K. KERK bezit:
Gedreven zilveren hostiedoos (1680 blijkens jaarletter, ge
schonken in 1708).

g.

Particuliere gebouwen.

I. Kerkachterstraat. Gepleisterd trapgeveltje (XVII).
2. Weesperstraat 205. Gevel met afgebroken top. Overstekende verdieping. Gevelsteen (1644)3. Amstërdamsche straat 271. Dergelijke gevel (XVII b)
met bewaarden top. Ontlastingsbogen. Benedenverdieping gewijzigd.
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A. Amsterdamsche straat, hoek Hellingstraat. Gepleisterde
trapgevel (XVII A).
5. Amsterdamsche straat (voormalig hotel de Doelen).
Gevel( XVII c) met hoekpilasters.
6. Heerengracht 39.- Topgevel met een rond venster in omlijsting (XVII c).
7. Heerengracht 45. Halsgevel (XVII d) met ingezwenkte
kanten, waarop festoenen en krullen.
8. Naarderstraat -105; Topgevel (XVII) met ankers.
9. Hellingstraat {4. Topgevel (XVII) met gevelsteen (1789).
Aan de achterzijde een trapgevel.
I0. weesperstraat6. Topgevel (XVIII) met vlechtingen
en kruiskozijnen en overstekende verdieping.
II. Amsterdamsche straat I-88. Topgevel (XVIII) met gebogen fronton.
12. Heerengracht 119. Topgevel (XVIII) met ankers.
Fragmenten, details:
Naarderstraat -i-o6, 107-, J13, 414 Gevelfragmenten (XVII).
Ankers.
`Veesperstraat i8L Vleugelstukken (XVIII).
Gevelsteen (XVIII): Heerengracht:

Muiderberg.
De thans NED. HERV. KERK in i686 herbouwd, is een op een
hoogte gelegen baksteenen gebouw (een kapel werd hier XIV a
gesticht), bestaande uit een schip (XV A) met een smaller 3/8gesloten koor (XIV) en een westtoren (XV A), met in 1901
vernieuwd bovendeel. De toren doet thans als uitzichtstoren
dienst. Spits XVIII A afgebroken. Inwendig: houten tongewelf
(XVII d). De kerk bezit:
Eiken preekstoel, doophek en banken (XVII d).
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Gesneden wapen (XVIII b) tegen het achterschot van den
preekstoel.
Kabinetorgel (XVIII b).
Koperen predikantslezenaar (XVII d) op arm.
Gebeeldhouwde zerk (r736), eenige zerken (XVII d en XVIIIb)
bedekt.
Ten N. der kirk een zerk (XVIII d) met wapen.
De ISRAELIETISCHE BEGRAAFPLAATS, gesticht in 1639 als
begraafplaats der Hoogduitsche Israëlieten, en in 1673 vereenigd
met die (gesticht 1660) der Poolsche Israëlieten, bevat een
aantal fraai gebeeldhouwde opstaande zerken, ten deele van
marmer en met zinnebeeldige voorstellingen in relief, o. a. van
1716 (handenwassching), .1727 (leeuw tegen een boom klimmend), 1728, nog eenige (XVIII b) en talrijke (XVIII c met
kuif-Lodewijk XV) en XVIII d (niet urn en gekruiste palmtakken).Eeiiige marmeren sarcofagen (1728 en XVIII B). De
oudste zerk is van 1655.
In het hotel HET RECHTHUIS een schilderij (+ 1625, trant van
L. Bramer en I. Vromans) van zeven tafereelen op paneel:
Rechtspleging van graaf Willem den Goeden, met versregels.
NAARDEN.
b. V eydedigingsweyken.
VESTINGAANLEG (XVII d), naar het ontwerp van Menno van
Coehoorn.
Van de in 1915 gesloopte AMSTERDAMSCHE POORT worden
twee fragmenten: een van het fries, met het stichtingsjaar 1683,
en een van de architraaf met: „verbetert 1773" in het Raadhuis
bewaard.
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c.

Bruggen, sluizen enz.

In de brug bij de Kooltjesbuurt een sluitsteen met: „verbeterd
1779".
d.

Wereldlijke openbare gebouwen.

Het RAADHUIS (1601). Hoekgebouw van baksteen met rijke
versiering in bergsteen. Aan de voorzijde een groote en een
kleine trapgevel naast elkaar, beide met banden, twee door
cordonlijsten ingesloten friezen, gebeeldhouwde sluitsteenen
in de strekken en de ontlastingsbogen, ankers. Kruiskozijnen.
In de onderste fries leeuwenkoppen en drie cartouches met
wapens, in de bovenste eveneens leeuwenkoppen en twee gevelsteenen met opschrift. De groote gevel is bekroond met een
beeld: de Liefde en bevat den ingang met bergsteenen portiek,
waarboven een Latijnsch opschrift en een fronton met drie
beelden: Geloof, Hoop en Gerechtigheid. Op den kleinen gevel
een schildhoudende leeuw. De zijgevel aan de Markt heeft in het
onderste fries drie leeuwenkoppen en twee cartouches (i6oi),
en in het bovenste vier leeuwenkoppen. De achtergevel heeft
eveneens trappen. Op het dak een zeskant open torentje van
hout, met lei bekleed, waarop een windwijzer en waarin een
klok, in 1604 gegoten door Henricus Meurs. Dakvenster met
looden versiering: gemeentewapen.
Inwendig: voorhuis met eiken moerbalken, gedragen door
steenen consoles (XVII b) en gesneden sleutelstukken; boven
de deur het gebeeldhouwde gemeentewapen; in den linkerhoek
een marmeren gedenkplaat (1676), afkomstig uit den dam in de
vestinggracht; aan de wanden twee schilderijen: Salomo's Gerecht
(1602) in een gesneden lijst met opschrift van denzelfden tijd;
en Verwoesting van Naarden (Hollandsche School, ± 1620) met
overschilderd tijdvers: 1572; in de van het voorhuis afgeschoten
bode- (voorheen burgemeesters-)kamer een marmeren schoorsteen
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(XVIII b); in de raadzaal dezelfde zoldering als in het voorhuis;
eiken betimmering en balie, schouw met haardplaat (1661),
gesneden mantel en geschilderd schoorsteenstuk (1603): gemeentewapen in cartouche, zeven met leer bekleede stoelen en een
leunstoel, alsmede een eiken tafel (alles XVII), twee vaandels
(:1: 1700, bijgewerkt in 1900), twee koperen kandelaars, en een
koperen kroon (1659), twee borden met schepenen-gebeden (1700
en 1747), drie schilderijen: Cambyses' gericht (1601), Suzanna
(1615), de terechtstelling van den onrechtvaardigen baljuw (geschonken 1619); een teekening: Kazematten van Naárden (gem.
P. G. van Os, 1813).
•
In de burgemeesterskamer acht stoelen (XVIII d) en een
(XVIII c). Op de zolderverdieping gesneden sleutelstukken
(XVII a), schouw met haardplaat (XVII), schouw met gesneden
eiken mantel (XVII), kaart van het Gooiland (1820, copie naar
eene van 1721 door Justus van Broekhuysen). Gedenkbord
(1764), afkomstig uit de voormalige Waalsche kerk. Op deze verdieping bevindt zich ook de Comenius-verzameling, waarvan een
catalogus uitgegeven is door de vereeniging „J. A. Komensky".
(Naarden, z. j.).
In de keuken: gesneden sleutelstukken en eiken kast met
paneelwerk (XVII). In het torentje op het dak een klok, in 1604
gegoten door Henricus Meurs.
Militaire gebouwen.
ARSENAAL. Eenvoudig baksteenen gebouw (XVII d), bestaande uit vier om een binnenplein opgetrokken vleugels.
Boven den ingang een zandsteenen relief met oorlogsemblemen.

e. Kerkelijke gebouwen.
met welker bouw in 1380 is
begonnen, doch die in 1481 ten deele is verbrand en daarna
herbouwd, is een gebouw van baksteen met toepassing van
I. DeNED. HERV. KERK(H.Vitus)
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bergsteen voor de hoek- en negblokken, en bestaat uit een schip
met twee zijbeuken (XV d); een lager dwarspand (± 1500);
een 5/10-gesloten koor (XV a) met omgang (uitwendig gemoderniseerd); en eenen ingebouwden toren (midden-XV), ten
N. waarvan een doopkapel. Aanbouwen ten Z. van het koor:
een achtkante traptoren in den met het dwarspand gevormden
hoek, ten 0. hiervan een gebouwtje met top (vroeger trap-)
gevel, waarin de sacristie (XV) met langs een wenteltrap bereikbare verdieping (thans diaconiekamer), en tegen de koorsluiting
een consistoriekamer in neo-gothischen stijl; ten N. van het
koor een uitgebouwd armenkamertje. In de steunbeeren
van het dwarspand vierkante nisjes. In den zuidwand van het
schip een dichtgemetselde ingang met laat-gothische deur.
Gesmeed kruis (XV) op het koor.
Inwendig: in het schip de zuilen met bladwerkkapiteelen
versierd, in het koor met figuurlijke voorstellingen (monsters
e. d.); kruisribgewelven over de zijbeuken en den kooromgang,
in de eerste door kraagsteenen, in den laatstcn door muurzuiltjes
gedragen. Kruisribgewelven eveneens over de sacristie (sporen
van zulk een gewelf ook over de verdieping van deze) en in den
toren. Over koor en schip een doorloopend spitsbogig houten
tongewelf, welks binten door muurzuiltjes gedragen worden.
Over de dwarsarmen houten tongewelven (vernieuwd XIX d),
onder wier schinkels in den zuidarm gesneden koppen en een
gesneden beeldje, in den noordarm vier dergelijke beeldjes.
Slanke triforiumnissen met traceeringen. De kerk bezit:
Eiken koorhek (geverfd) met rijk gesneden spijlen (op een
waarvan: 1531), bekroning, waaraan het onderstuk ontbreekt,
en snijwerk in het fries en in de paneelen der borstwering.
Eiken hek (1626) om het hooge koor.
Eiken preekstoel (XVII a) op vernieuwden voet.
Eiken doophek en -banken (XVII b); twee dito heerenbanken
met cartouches (1623 en 1663), eenvoudige bank (XVII A),
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drie betimmeringen om zuilen, waarvan twee (XVII A) en eene
met cartouche (1681).
Koperen predikantslezenaar (XVII d) met wapen van Naarden
en monogram, koperen voorzangerslezenaar, dito zandlooperhouder met wapen van Naarden, twee dito doopbogen.
Zerken (waaronder uit de Fransche kerk overgebrachte) van
1 53 1—' 44, 1 534, 1 557, 1 5 8 7, 1612, 1614—'24, 1614—'25,
1619, 1622, 1624, 1629, 1649 (twee), 1657, 1732 en verschillende
XVII ei XVIII); verder zes gothische, waaronder een priesterzerk van 1505.
Marmeren monument met relief (1773, get. I. Poggeman fecit,
I. Humbert invenit) en medaillonportret van Willem III met
vers van Trakranen.
Gewelfschilderingen (XVI a, op een balk boven het orgel
een monogram, de wapens van Amsterdam en St. Lucas, en:
1518). Eenige tafereelen zijn van schilden met wapens en huismerken voorzien.
Overblijfselen van een muurschildering (XVI): St. Christoffel,
in de doopkapel.
Tien-gebodenbord (1603); drie psalmborden (XVIII B).
Gildebord (1618) van de kleermakers.
Vier groote koperen kronen met schilden (op een waarvan:
1640), zeven kleinere, drie wandarmen, vier blakers (alles XVII).
Twee gladde zilveren bekers (1607, blijkens de jaarletter) en
twee (1645).
Twee klokken, waarvan eene (XV B) door Steven Butendiic,
en eene in 1629 door Francois Simon gegoten.
Eene klok (1639), die vroeger bij het orgel hing, is nu in het
koor geplaatst.
In de consistoriekamer: een eiken kist (1546) met ijzeren beslag,
slotwerk en sleutel; teekening van het in 1860 verkochte orgel
(XVI a), waarvan eenige fragmenten in het Rijksmuseum te
Amsterdam bewaard worden; vier paneelen.
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In de diaconiekamer: eiken tafel (XVII) en miniatuurportret
(XVIII) van Jac. Verhoeff, op koper.
2. De KERK van het voormalige ST. MARIENCONVENT, gesticht XV a, sinds 1440 in de Kloosterstraat gevestigd, in 1651
door de Waalsche, en in 1791 door de Evang.-Luthersche gemeente in gebruik genomen, later tot Weeshuis ingericht, doet
thans dienst als Infanteriekazerne. Van het oude gebouw (XV b)
zijn nog over: fragmenten van het schip met sporen van vensters
en een ingang met spitsboog in den alsmede het
3/8-gesloten gepleisterde koor.
De R. K. KERK (1911) bezit:
3.
Verguld zilveren monstrans (± 1670).
Verguld zilveren ciborie (E 1600).
Gegraveerd ampullenblad (XVII B).
Vier geslagen koperen kandelaars (XVIII)
Twee uit deze kerk afkomstige schilderijen zijn in het Aartsbisschoppelijk museum te Utrecht (Inv. no. 90 en 91).

A. SYNAGOGE der NED. ISRAEL.-GEMEENTE, gebouwd
1728-1730 als Portugeesche Synagoge.
f. Gebouwen van liefdadigheid.

I. Het BURGERWEESHUIS, gesticht in 1644 in de Vrouwestraat, ter plaatse waar sedert 1609 de Hamburgsche post
haar pleisterplaats had, heeft zware kruisgewelven over de
kelders, bekleeding van het trapgat met oude blauwe tegels;
kruisgewelven over het voorhuis. Het bevat: In het voorhuis
een ingebouwde ijzeren kachel (1690) met vuurplaat, afkomstig van de posterij, een beschilderde kist (XVII) en een
regentenstuk (1695, geteekend H. Berinc); in de zaal een
dessus-de-porte (XVIII d) ; tien stoelen en een leunstoel
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(XVIII c), portret (wellicht een copie van ± 1650, naar een
schilderij van 1616, met later aangebracht onjuist opschrift);
portret (copie van -F- 1675 naar het portret eener abdis, volgens
de kleederdracht van ± 1575, geschonken 1789), een regentenstuk (1644, door A. Camerarius), een (1663, door G. Camper)
en een regentenstuk (1850, door J. G. Schwartze); in de kamer
hiernaast een gesneden spiegelomlijsting (midden-XVIII); in
de regentenkamer een buffetnis met gesneden versiering (XVIIIc)
en een koperen vijzel (1608).
2. Het DIACONIEHUIS, in 1747 gesticht, héeft een gepleisterden en verminkten gevel (XVII). Drie sluitsteenen met koppen,
twee leeuwenmaskers. Gevelsteen (1741) met wapen van den
stichter en met opschrift betreffende de eerstesteenlegging. Het
gesticht bezit twee portretten (Hollandsche School, J 1640),
borstbeelden van een jongen man en een jonge vrouw.

w3. Van het voormalige GASTHUIS, het z. g. „Spaansche huis",
later (XVII a) verbouwd en tot Waag, vervolgens tot Hoofdwacht en eindelijk tot garnizoensbakkerij ingericht,' staat nog
slechts het benedendeel van den gevel (XVII a) met bergsteenen
hoekblokken en overblijfselen van een waterlijst, waarboven
vijf gevelsteenen: twee met het gemeentewapen, twee met
opschrift (1615 en herdenking van den moord van 1572), een
met voorstelling van de bestorming. Ingang gewijzigd.
g. Particuliere gebouwen.

1. Gasthuisstraat 387. Zijgevel (XVI) met door ezelsruggen
gedekte trappen.
Trapgevels XVII A:
2. Schipperstraat 688-68g.- Oorspronkelijk een dubbele
270

NAARD EN.

trapgevel. Nr. 688 heeft bergsteenen banden en ontlastingsbogen
met koppen in de sluitsteen.en. Vleugelstukken, vazen en obelisken als versiering der geveltrappen. Top gewijzigd. Nr. 689 is
gepleisterd en mist den top. Steen: 1621. Ankers.
3. Gasthuisstraat 468. Gepleisterde trapgevel.
4. Schipperstraat 687. Gepleisterde trapgevel met toppilaster,
waartegen een sieranker. Gevelsteen met wapenschild.
5. Wijde Marktstraat 543. Gepleisterde trapgevel met toppilas ter, waaronder een kopje.
_6. Wijde steeg, hoek St. Vitusstraat. Zijgevel met trappen
en toppilaster, waartegen een anker.
7. Schipperstraat 681. Gepleisterde trapgevel met toppilaster.
8. Schipperstraat 643. Eenvoudige hooge trapgevel met
toppilaster.
9. Oosteindestraat 505. Gepleisterde trapgevel.
10. -Korte Marktstraat 2; Eenvoudige gepleisterde trapgevel.
I I. Tweede Marktstraat 358.' Gepleisterde achtergevel met
trappen.
12. Wijde Marktstraat, hoek Wuyvert2 Zijgevel met trappen,
gepleisterd.
13: Schipperstraat 658: Achtergevel (XVII A) met top,
waarin metselwerk van gele en roode steen.
Verder nog:
C
14.
attenhastraat. Gepleisterde trapgevel. Ankers: 1665.
15. Jan Maaenstraat 586: Gepleisterde gevel (XVII B) met
in- en uitgezwenkte rollaag. Tandlijst.Halsgevels van het Amsterdamsche type:
^^.

Korte- Marktstraat

. Festoenen op de ingez\venkte

kanten, bekron end fronton. Banderol: 1687. Windwijzer.
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17. Markt41-3: Dergelijke gevel (XVII d).
i8. Skri raat- 697. Dergelijke gevel, gepleisterd. Krullen.
In het fronton een gevelsteen.
Sluisstraat 696. Dergelijke gevel. Ankers.
20. Huizerpoortstraat 554; Dergelijke zijgevel met krullen.
21. Markt 156.1 Gepleisterde tuitgevel (+ 170o).
22-23. Oosteindestraat 449 en 501. Dergelijke gevels
(XVIII a), de laatste met krullen.
94. St. Annastraat JO; Dergelijke gevel.
2
Vrouwenstraat 34: Dergelijke gevel met vleugelstukken
(XVIII a).
26. Vrouwenstraat 107, Dergelijke gevel met vleugelstukken
cn bekroning (XVIII c). Gesneden deur uit den zelfden tijd.
Fragmenten:
Sluisstraat 23: fragment van een gevel met bergsteenen banden
cn gevelsteen (XVII b); Oude Haven 706: fragment (bouwvallig)
-van een trapgevel (XVII).
Details:
Wijde Marktstraat 535 (omlijsting van een rond venster
XVII B), Jan Ma4enstraat1587- (gesneden deurkalf, XVII);
Vicrde PePerstraat L-2(vleugelstukken XVIII A );
wenstraat 32 (deuromlijsting, stucwerk in de gang, trapleuning,
alles XVIII d); Gansoordstraatf480 (twee gesmede stoepijzers,
XVIII B).
Gevelsteenen, voor zoover nog niet vermeld:
Korte Marktstraat 42 (XVII a, hierop de toren van de Groote
kerk te Edam met de spits van vóór 1699).
Gansoordstraat 482° (twee leeuwenmaskers XVII A).
Tweede Marktstraat .530. (1 779).
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Ankers: Huizerpoortstraat -

(1844).

h. Musea.

Verzameling-Comenius, zie d 1.

NEDERHORST-DEN-BERG.
Hinderdam.
Aan den wegnaarWeesp, nr. 4: BOERDERIJ met ankers(XVII).

Nederhorst-den-Berg.
(H. Willebrordus) is een op een kunstmatige hoogte gelegen gebouw van tufsteen, in 1892 gerestauDe NED. HERV. KERK

reerd door den architect Posthumus Meyjes. Zij bestaat uit
een schip (XII) met een langs den toren doorgetrokken noordbeuk (XVI), een 5/10-gesloten koor (XIII), iets hooger dan
het schip en boven een grafkelder gelegen, met een sacristie
(XIII d) aan den noordkant; en eenen toren (XII B) met
later ingebroken westelijken ingang. Tegen den zuidwand
van het schip een portaal (XIII). Aan den noordkant een
ingang (XII) uit het oude gebouw met zandsteenen omlijsting en touwversiering, waarop, in romaánsche letters,
een onvoltooid Latijnsch opschrift. Op den scheidmuur
tusschen koor en schip een bekroning, versierd met twee
.
maskers.
Inwendig: zuilen op hooge achtkante voetstukken en met
achtkante kapiteelen (XVI ? ), welke deels met rams- en kalfskoppen, deels met engelen- en leeuwenkoppen versierd zijn. In
de sacristie een baksteenen koepelgewelf, in den toren een gepleisterd ribloos kruisgewelf, overigens houten gewelven. Ten
N. van den toren een nis met gothische traceering in den westXVIII
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muur. In het koor een tegelvloer van zwarte en gele verglaasde
steen. De kerk bezit:
Rood zandsteenen altaarsteen (XII ? ), als drempel in het
zuidportaal gelegd.
Piscina in den zuidwand van het koor.
Eiken preekstoel (XVII a).
Eiken doophek en vier gestoelten (midden XVII) met overhuivingen.
Eiken koorhek (± 1600) met gesneden paneelen.
Koperen predikantslezenaar met adelaar; koperen doopbekkenhouder (beide XVII B).
Koperen doopboog (1676).
Twee zerken van 1753 en 1759; eenige zerken (XVII en XVIII);
fragment van een gothische zerk.
Twee geschilderde wapenborden (1670 en 1692); een houten
wapenschild.
Drie psalmbordjes (XVIII d).
Een koperen kroon (XVI c) en een (XVII).
Twee gegraveerde zilveren Avondmaalskannen (XVII b);
een kan van blauw porselein (XVII).
Klok, in 1790 gegoten door Henricus Petit.
Beschilderde ijzeren geldkist (XVIII) op een schamel.
De R. K. KERK (1892) bezit:
Communiebank (XIX a), afkomstig uit de R. K. kerk te
Overschie.
Zilveren miskelk (XIX a),
Het KASTEEL NEDERHORST (reeds vermeld in 1501, verbouwd
XVII A en XVIII A, hersteld omstreeks 1902) is een rechthoekig baksteenen gebouw met vier zeskante hoektorens. De
voorgevel heeft een portiek met balcon (XVII d). Hiervoor een
brug met gesmede ijzeren leuning (XVIII A). Ontlastingsbogen
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met bergsteenen blokken boven de van kruiskozijnen voorziene
vensters. In den oostelijken zijgevel overblijfselen van middeleeuwscli metselwerk. Op de torens windvanen met wapens.
Voor het huis een stalgebouw (XVIII a), bij de Nieuwe Vecht
een aanlegsteiger met leuning, en een gesmeed inrijhek met
hard3teenen pijlers en siervazen (XVIII a).
Inwendig: in de gang twee kleine kanonnen, in 1695 gegoten
door Claude Fremi; in de oostelijke torenkamer een gesneden
schoorsteen met rijk vergulde spiegelomlijsting (XVIII a);
haardplaat (XVII d); in de zaal een schouw (XVII) met grisaille
door Jac. de Wit en met haardplaat (XVII d); familieportretten
(XVII en XVIII).
Ten Z. der kerk een huis, nr. A 13, met gewitten trapgevel
(XVII b) op zijde. Toppilasters.
A 18. Gevel met toppilasters en anker (1656).
A 19. Dergelijke gevel met anker (1662). I r den achtergevel
figuren van gele steen.
A 46. Twee ankers (XVII).
A 39. Deur met snijwerk (XVIII c).

Overmeer.
Het huis C 69 heeft een gesneden deur (XVIII b).
NIBBIKSWOUD EN HAUWERT.
Hauwert.
De NED. HERV. KERK is een aan de zuidzijde bepleisterd
baksteenen gebouw (XVI), bestaande uit een schip met een
afgeschoten zuidelijken arm (beide XVI) en met een modernen
noordelijken uitbouw; en een gepleisterden toren met achtkante
houten spits. Geen koor. In den zuidelijken arm een geprofileerd sleutelstuk (XVI). De kerk bezit:
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Eiken preekstoel (XVII b) met gesneden druipers.
Koperen predikantslezenaar (XVIII d).
Klok, in 1540 gegoten door Gobel Sael.
Ten Z. der kerk een rood zandsteenen wigvormige zerk.

Nibbikswoud.
De NED. HERV. KERK (1834, blijkens een gedenksteen), vervangt eene uit tufsteen opgetrokken kerk met afzonderlijk
staanden houten klokketoren. Zij bezit:
Eiken doophek (XVII).
De R. K. KERK (1878, door A. C. Bleys) bezit:
Twee koperen kronen (XVII).
Verguld zilveren monstrans (XVII b).
Twee zilveren ampullen (XVIII d).
Gedreven zilveren ampullenblad (1666, blijkens jaarletter).
Zilveren wierookvat (XVII d).

NIEUWENDAM.

Nieuwendam.
De moderne NED. HERV. KERK bezit:
Eiken preekstoel (XVII b, geverfd) met gesneden paneelen;
de voet is nieuw.
Zerken: 1746, 1770--1782, 1778.
Klok, in 1644 gegoten door Henricus Westrinck te Kampen.
Twee zilveren Avondmaalsbekers (1702 geschonken, maar
stijl XVII c); een zilveren kan (1780) en een zilveren broodschotel (1738).
De CHRISTELIJK-GEREFORMEERDE KERK (1916) in de Meer
bezit een eenvoudigen eiken preekstoel (XVIII), afkomstig uit
de voormalige Evang-Luthersche kerk te Den Helder.
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De R. K. KERK (1889, door A. Tepe) bezit:
Verguld zilveren Miskelk (1647, blijkens jaarletter).
Verguld zilveren ciborie (XVII c, voet, rand en kroon nieuw).
Zilveren altaarschel (XVIII d).
Zilveren wierookvat en -scheepje (XVII c).
Houten voorschotten (geheel of ten deele XVIII) hebben de
volgende huizen aan den dijk: nrs. 122, 124, 138, 140, 144, 160,
164.

Zunderdorp.
De NED. HERV. KERK is een rechtgesloten gebouw (171I, na
het afbranden dei vorige, en in 1824 herbouwd), waartegen
nog de toren (XV) der oude kerk staat. De met een modern
koepeltje bekroonde toren heeft zandsteenen hoekblokken en
een geprofileerde spitsbogige nis, waarin zich de ingang bevindt.
Ook hoogerop bevinden zich spitsboognissen. Inwendig: sporen
van een kruisribgewelf. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII b) met koperen zandlooperhouder
(XVII).
• Eiken doophek met bekroning: twee schildhoudende leeuwen
en koperen doopboog (XVII c).
Koperen voorzangerslezenaar (XVIII a).
Zerk (1727).
Drie koperen kronen en twee koperen blakers (XVII).
Klok, in 1710 gegoten door Claes Noorden en Jan Albert de
Grave.
NIEUWE NIEDORP.
In de suns een gebeeldhouwde steen (1684).
Het moderne RAADHUIS heeft een stichtingssteen (1695) en
vier gevelsteenen, afkomstig uit het oude: een met het wapen
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van Karel V, een 1553, twee cartouches. Twee klokken (1527 en
1690).

Voor de NED. HERV. KERK (1876) staat nog de baksteenen toren (± i 5oo) der oude kruiskerk, aan den voet nieuw bekleed,
overigens verfraaid met banden van gele steen en met laatgothische nistraceeringen. Onder de (moderne) balustrade een
spitsboogfries met gebeeldhouwde kraagsteenen (XV d). De kerk
bezit:
Koperen predikantslezenaar (XVIII b); koperen voorzangerslezenaar (1675) met het wapen van Alkmaar.
iKoperen doopbekkenhouder (XVII).
Zerken: 1639, 1669, 1682.
Klok, in 1653 gegoten door F. en P. Hemony te Zutfen.
Het WEESHUIS (I 910) heeft een gevelsteen en twee leeuwenmaskers (XVII a).
In den gevel van no. 38 twee leeuwenmaskers (XVII a).
NIEUWER-AMSTEL.
Amstelveen.
Aan den Amstel y en BANPAAL: hardsteenen obelisk op vierkant
baksteenen voetstuk, met het wapen van Amsterdam en: 1625.
Ten W. van Amstelveen een dergelijke banpaal.
Tegenover huis F 8--9 een SCHAMPPAAL (XVII B) en een
LIMIETPAAL (1838) van Amsterdam.
De NED. HERV. KERK (1866, ter vervanging eener aan den
H. Urbanus gewijde van ± 1300, welke XV b vernieuwd en 1642
hersteld was; dit laatste volgens het opschrift op een der klokken). De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII b).
Orgel (XVIII).
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Twee koperen lezenaars (XVIII d).
Grafteeken (XVIII d) voor Jan Broekhuizen (t 1707),
niet vers van Pieter Burman den tweede.
Twee gesneden psalmborden (XVIII B).
Twee gegraveerde zilveren Avondmaalsbekers (XVII b en
XVII c).
Twee klokken, waarvan eene in 1641 door Everhardus
Splinter te Enkhuizen en eene in 1642 door Cornelis en
D. I. Ouderogge te Rotterdam gegoten.
DIACONESSENHUIS. Huis

A 70. Stichtingssteen (1765).

De buitenplaats OOSTERMEER (1728, naar ontwerp van Adr.
Dorsman ?, XVIII c verfraaid) is een gebouw van baksteen,
versierd met bergsteen. Pilastergevel met versierde deurtravee.
Vazen op de hoeken. Inwendig: In de vestibule vier stuc-medaillons. In de linkerzijkamer een fontein in een nis; geschilderd behangsel. In de rechterzijkamer een dergelijk behangsel,
In de groote zaal stucwerk en twee Venetiaansche spiegels.
Fraai gesmeed hek met pijlers (XVIII a).
Voor de buitenplaats WESTER-AMSTEL een gesmeed hek met
hardsteenen pijlers (XVIII c).
De moderne hoeve BUITEN VERWACHTING (F 96) heeft een
steenen lint (1681).
Bij Ouderkerk een gesmeed ijzeren hek (XVIII a), waarin:
A. M. en „Veen- en Veelust". Hardsteenen hekpijlers.
Huis AMSTELRUST (XVIII). Gesmeed ijzeren hek (XVIII a).
De huizen A 12, A 20, A 72 a A I oo hebben halsgevels met
zandsteenen krullen (XVIII). In A Ioo een kogel, waarop
I Oct.1787.
Huis D 37 heeft een kuif (XVIII c)
D 247 (buskruitmolen). Pilastergevel (XVIII a) met hooger
op getrokken middenpartij. Top met vleugelstukken en fronton.
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Bovenkerk.
De R. K. KERK (1875, door dr. P. J. H. Cuypers), bezit:
Verguld zilveren monstrans (XVII b).
Verguld zilveren Miskelk (XVIII a) .
Zilveren wierookvat (XVIII a).
Twee klokken, waarvan eene (XVI a) en eene, in 1672 door
Petrus Hemony te Amsterdam gegoten, deze laatste afkomstig
uit de Hoogewoerdspoort te Leiden.

Buitenveldert.
De R. K. KERK (1836) bezit een schilderij (XVI a): Kruisafneming, op paneel, een portret van pastoor Joh. Nanning (t 1761),
geteekend: J. P. Koets 1743, en twee waterverfteekeningen,
voorstellend de oude kerk en de kerk na 1835.

Nes-en-Zwaluwenbuurt.
De R. K. KERK bezit:
Zilveren monstrans a 1800.
Verguld zilveren Miskelk (XVII b).
Twee zilveren ampullen (XVII c, werk van den Amsterdamschen meester J. Bogaert ? )
Zilveren ampullenblad (XVII c).
Twee zilveren kandelaars (XVII c); vier zilveren kandelaars
a 1670).
Zilveren wierookscheepje (XVII c).
Zilveren lezenaar (XVII c).
Een schilderij op paneel (XV b): Afneming van het Kruis,
vier paneeltjes (XVI B), voorstellend de Evangelisten, en
een leeren band (XVII A) met geperst ornament bevinden
zich thans in het Bisschoppelijk museum te Haarlem (Gids,
1 9 1 3, blz. 35, no. 91 blz. 55, no. 271 blz. 179, no. 23).
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NOORD-SCHARWOUDE.
De NED. HERV. KERK is een grootendeels gepleisterd baksteenen gebouw met rood-zandsteenen lijsten aan de steunbeeren.
Zij bestaat uit een schip (XV B) met twee zijbeuken, waarvan
de westelijkste travee in i 859 werd afgebroken, evenals de
„stompe" toren (blijkens een opschrift in een beer tegen den
westgevel); en een 5/10-gesloten koor (XV a). Een teekening
van 1787 door H. Tavernier toont eenti, nu verdwenen, kapel
ten Z. van het koor. Op den westgevel (1859 ) een torentje. Spitsboogvensters, waarvan die in het koor, meerendeels dichtgemetseld, een laat-gothische profileering vertoonen. Inwendig: houten tongewelf over het middenschip, halve tongewelven over
de zijbeuken; zuilen op achtkante voetstukken en met lage kapiteelen, versierd met ruitvormig bladwerk, geprofileerde sleutelstukken. In den zuidmuur der sluiting een door een spitsboog
overspannen nis met een hardsteenen piscina. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (1656) met gesneden paneelen, waarin de
goddelijke en andere Deugden zijn voorgesteld.
Eiken doophek (XVII c) met doopboog (XVII B).
Zerk (1670).
Scheepje (XVII ? op den spiegel: 1840).
Klok (Renaissance-versiering van ± 1550), gegoten door
Antonie de Borch.

OBDAM.
Op de grens der gemeenten Hensbroek en Opdam, een hardsteenen OBELISK (1835) met wapens.
I. De NED. HERV. KERK (1803) bezit:
Koperen predikants-lezenaar (1761).
Twee zilveren Avondmaalsbekers (1680) met gegraveerde
afbeelding der oude kerk.
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OOSTHUIZEN EN HOBREDE.
2. DE R. K. KERK (H. Victor), gebouwd 1894 door A. C.
Bleijs, bezit:
Drie koperen kronen, waarvan twee afkomstig uit de Ned.
Herv. kerk te dezer plaatse en een uit de Ned. Herv. kerk te
Heiloo, alle thans ingericht voor electrisch licht.
Verguld zilveren monstrans (XVII b).
Zilveren communie-kelk, met gegraveerde cuppa en opschrift
( 1 766, 1770).
Zilveren wierookfat (XVII d).
Zilveren altaarschel (XVII B).
Twee klokken, afkomstig uit den toren der voormalige,
Ned. Herv. Kerk: eene gegoten door de weduwe van Antoni
Wilkes te Enkhuizen (1668), de andere door Joan Nicolaus
Derck te Hoorn (1752).

OOSTHUIZEN EN HOBREDE.
Aan den dijk naar Warder, een hardsteenen OBELISK (1777).
Etersheim.
De moderne NED. HERV. KERK (ter vervanging van eene van
bezit:
Eiken doophek (XVIII) met spijlen (XVII A).
Twee koperen lezenaars (XVIII a), waarvan een met wapen
van Bredehoff.
Koperen doopbekkenhouder (XVII).
Koperen doopboog (XVII).
Gesneden psalmbordje (1764).
Koperen beslag aan den preekstoel en den bijbel (1660); koperen sloten aan tien bijbels (XVIII d).
Twee koperen kronen (XVII).
Klok, in 1609 gegoten door Arent van de Put.
1639)
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Aan den weg naar Oosthuizen een oud huis, grootendeels
van hout, met versierd deurkalf: 1630.

Oosthuizen.
De thans NED. HERV. KERK (XVI a) is een baksteenen gebouw,
bestaande uit een schip, een dwarspand en een 5/10-gesloten
koor (afgeschoten). Op het kruis een open zeskante met lood
bekleede, dakruiter (XVI a), met peervormige bekroning,
wegens verzakking in 1745 opgevijzeld. Tusschen de spitsboogvensters, waarin vernieuwde laat-gothische traceeringen, zware,
eens-versneden steunbeeren; in de eindgevels van het dwarspand tweedeelige spitsboogvensters; in den oost- en den westmuur van den noordelijken arm nissen met traceeringen; in den
westelijken gevel een vernieuwde ingang. De koorsluiting
is bouwvallig. Tegen den N. 0. muur een knekelhuisje; in den
westelijken gevel een zonnewijzer (XVIII c), met rechts onderaan een cartouche waarin: „Oostwout." Inwendig: houten
gewelven, rustend op schalken met geprofileerde kapiteelen en
basementen. De kerk bezit:
Koorhek (XVI b, doch gewijzigd XVII).
Eiken preekstoel (geverfd) met: 1664 en L. V. B; voet en
trap modern.
Doophek (XVIII d).
Koperen voorzangerslezenaar (1690).
Koperen doopboog (XVII c), bekroond door gemeentewapen met twee schildhoudende leeuwen.
Orgel (1521), met laat-gothische, geschroefde pijpen en bekroond door drie laat-gothische pinakels (gewijzigd XVII a);
de luiken overschilderd.
Heerenbank (± i680) met overhuiving, waarop twee pinakels.
Portiek (1648) met gesneden fries, voor den westelijken ingang.
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Twaalf rouwkassen (1685-1785) met wapens van Frans
van Bredehoff, zijn echtgenoote en hun kinderen.
Grafmonument (1723) van Francois van Bredehoff, eersten
vrijheer van Oosthuizen, door J. P. van Baurscheit: tombe
(waarop marmeren Minervabeeld met portret-medaillon), omgeven door een Dorische barok-architectuur, bekroond door
wapen met twee schildhoudende griffioenen; vier koperen handvatsels aan den deksteen. Voor het monument een gesmeed
ijzeren hek (XVIII a) met de initialen F. v. B.
Verschillende zerken (XVII).
In twee vensters fragmenten van gebrandschilderde glazen
(grisaille, XVIII).
Twee zilveren Avondmaalsbekers, een groot en twee kleinere
zilveren borden (alles geschonken in I 720) met gegraveerdewapens
van Bredehoff en van der Graeff; zilveren schcnkkan (1846).
Klok, in 1511 gegoten door Johannes Gerhardus de Wou.
Een fragment van een doopvont (XV d), bij de kerk gevonden, is nu in het Nederlandsch museum te Amsterdam.
Fragmenten van buitenarchitectuur:
No. 173. Gesneden deur en dakvenster-omlijsting (XVIII a),,
in den tuin een hardsteenen voetstuk (XVIII a).
No. 184. Gesneden omlijstingen (XVIII a) van deur en
dakvenster.
Aan den weg naar Etersheim een huis met g.sneden deurkalf
(1680).

OOSTZAAN.
De NED. HERV. KERK (1760) is een baksteenen gebouw in
kruisvorm, dat een oudere, aan de H. Catharina gewijde, in 1573
bijna geheel verwoeste en XVII a herbouwde, kerk vervangt.
Boven den met pilasters en twee aan.zetkrullen versierden
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westgevel een houten toren, gedragen door in de kerk staande
zuilen. Gesneden omlijsting van de wijzerplaat. Steunbeeren
met ingezwenkte buitenlijn. Boven den ingang een steen
betreffende de stichting. Inwendig: houten tongewelf (XVIII c).
Om de wijzerplaat een schildering: de Tijd. De kerk bezit:
Eiken preekstoel en doophek (beide XVIII c).
Twee koperen lezenaars (1717); koperen doopbekken en
-houder (XVIII c).
Zerken: 1618, 1729, 1737, 1760, 1761, 1776.
Zes koperen kronen (XVII), waarvan een met schildjes en
opschrift (1651).
Acht koperen wandarmen.
Gesneden bekroning (1760) van het portaal.
Twee borden met de namen der predikanten (XVII d en
X'VIII).
Twee scheepjes (XVIII).
Vier gegraveerde zilveren bekers (1724).
Twee gedreven zilveren collecteschaaltjes.
Twee zilveren broodschotels en een broodschaal (1792).
Klok, in 1760 gegoten door de Erve Alewijn Crombosch te
Amsterdam.
In de consistoriekamer twee eiken banken (XVII).
Het DIACONIE- EN WEESHUIS (1695, blijkens jaartal boven
den ingang) heeft in den gevel twee fragmenten van zandsteenen festoenen (XVII d). Boven den gevel van een zijgebouwtje het wapen van Oostzaan, een oude man en een
oude vrouw en: 1713. Inwendig: drie houten schouwen (XVIId),
boven twee waarvan schilderijen.
OPMEER.
De moderne NED. HERV. KERK bezit:
Eiken preekstoel (XVII c).
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Koperen predikantslezenaar (1762); koperen voorzangerslezenaar (XVIII c).
Klok, in 1473 gegoten door Wilhelmus Hoerken.
De R. K. KERK bezit een vergulden stralen-monstrans, vervaardigd uit een Miskelk (XVII b) en een gedeelte van een
monstrans (XVII b).

OPPERDOES.
De NED. HERV. KERK is een in 1862 hersteld, aan de noordzijde gepleisterd baksteenen gebouw, bestaande uit een 5/iogesloten schip (XVI B), in welks zuidmuur reuzemoppen uit
een ouder gebouw zijn toegepast; en eenen toren (grootendeels
XVI A), welks bovendeel en spits van 1838 dagteekeneu. Boven
den west-ingang een rood-zandsteenen latei en hierboven een
rond venster. Boven de ingangsnis het jaartal 1662. Inwendig:
houten tongewelf met sleutelstukken (ten deele XVI, ten deele
XVII). De kerk bezit:
Eiken preekstoel (1688, snijwerk door F. van Petten).
Eiken doophek (XVII d, doch op één paneel: 1752) met
koperen doopboog (1753)
Koperen voorzangerslezenaar (XVIII d), twee koperen
lichtarmen, een blaker.
Tekstbord (1701).
Klok, in 1527 gegoten door Johannes Gherardus de Wou.
Aan het Oosteinde een houten huis met versierd deurkalf
(XVI).

OTERLEEK.
Noord-Schermer (Stompe toren).
De NED. HERV. KERK is een baksteenen gebouw (XVII b-c, na
de in 1635 voltooide indijking) in kruisvorm met een 3/8-sluiting
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eenen, gedeeltelijk ingebouwden, westtoren zonder spits
(daarom „de Stompe toren" geheeten) . Boven den westingang
een steen met het jaartal 1663. Steunbeeren. Spitsboogvensters,
waarvan eenige dichtgemetseld. Inwendig een houten tongewelf.
De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII).
Eiken banken (XVII d).
Koperen predikantslezenaar (XVII).
Koperen doopbekkenhouder (XVII).
Drie koperen kronen (XVII).
Klok, in 1604 gegoten door Henrick W egewart te Kampen.
en

Het huis Noorderweg 9--i o heeft een gevel (XVII) met
drie steenen (1639).

Oterleek.
De NED. HERV. KERK is een gepleisterd baksteenen gebouw
(1633, blijkens ankers in den westgevel) met 3/8-sluiting. Houten
torentje, met leien bekleed, op den westgevel. Steunbeeren. Spitsboogvensters. Inwendig: een houten tongewelf. De kerk bezit:
Eiken preekstoel en doophek (XVII b).
Koperen doopboog (1702).
Koperen zandlooperhouder (XVII).
Klok, in 1633 gegoten door Assuerus Koster te Amsterdam.
Een uit deze kerk afkomstig schilderij (XVI c) . op paneel:
voorstelling uit het boek Esdra III, hfdst. 3-4, bevindt zich
bij Mr. K. A. Cohen Stuart te Alkmaar.

OUDDORP.
De R. K. KERK (i8&) bezit het volgende zilverwerk:
Twee ampullen (XVIII a).
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Schenkblad (XVII c).
Godslamp (170').
Altaarschel (1723).
Wijwatervat (a 1700).
Boekbeslag en -sloten (XVIII c).
Verder nog: een tabernakel (XVII c), opgelegd met schildpad;
twee schilderijen op doek: een Pietà (XVII b, sterke navolging
van, zoo niet copie naar Rubens); en een copie naar de Kruisafneming van Rubens in de 0. L. V.-kerk te Antwerpen.

OUDENDIJK.
De NED. HERV. KERK iS een baksteenen gebouw (XVII b),
met 5/10-sluiting en met een houten torentje op den westgevel.
Steunbeeren. Spitsboogvensters. - Gebeeldhouwde sluitsteen in
den ingangsboog. Hierboven een steen met het jaartal 1649.
Inwendig een houten tongewelf met gesneden sleutelstukken.
Op de deur van de uurwerkkast fragmenten eener beschildering
,(XVI, afkomstig uit de vorige kerk ?). De kerk bezit:
Eiken preekstoel (1638) met klankbord (1636).
Eiken doophek (XVII b).
Twee koperen lezenaars (± 1700 en 1791).
Naamlijst van predikanten (1777).
Klok, in 1787 gegoten door L. Haverkamp te Hoorn.

OUDE NIEDORP.
Oude Niedorp.
In het moderne RAADHUIS een koperen kroontje (XVII).
De NED. HERV. KERK (H. Werenfridus) is een gepleisterd
gebouw, oorspronkelijk bestaande uit een 3/8-gesloten schip
met twee zijbeuken (XVI). Deze laatste zijn in 1814 afgebroken
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en de intercolumniën dichtgemetseld. Houten torentje (1814)
op den westgevel. Steunbeeren. Inwendig een houten tongewelf
(op een balk: 1648, op een anderen: 1665). In de muren zuilen
op achtkante voetstukken en met lage lijstkapiteelen. Oostelijke
portiek (XVII c) met koperen handvatsel. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (1670) en doophek (XVII c) met doopbanken.
Twee overhuifde gestoelten (XVII B).
Koperen predikantslezenaar (179o, met monogram), koperen
voorzangerslezenaar (XVIII d), koperen doopboog (XVII d),
koperen doopbekkenhouder (XVII).
Klok, in 16o 1 gegoten door Cornelis Ammeroy.

Zijdewind.
De NED. HERV. KERK iS een eenvoudig gepleisterd gebouw
(XVII), thans als school gebezigd. In den westgevel een steen
betreffende de stichting (1652). Voor dezen gevel hangt een klok
(17oo). Op den westgevel een windvaan (XVI).
Uurwerk (1653, door Jacob Lammers, smid te Schermerhorn).

OUDER-AMSTEL.

Duivendrecht.
De R. K. KERK (H. Urbanus) bezit:
Preekstoel (XVIII b), afkomstig uit de vorige kerk.
Orgel (1769, door Pieter Muller), eveneens afkomstig uit de
vorige kerk.
Verguld zilveren monstrans (Amsterdamsch werk, 1638 blijkens jaarletter) met de beeldjes van de I.H. Urbanus en Hugo.
Zilveren Missaalbeslag (j 1700, geschonken 1723).
Vier zilveren kandelaars (1661) en twee (geschonken 1720).
HOEVE STRANDVLIET.
XIX

Boven het dakvenster: 1750.
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Ouderkerk-aan -den -Amstel.
De NED. HERV. KERK, in 1774 gebouwd ter vervanging eener
middeleeuwsche (H. Urbanus), waarvan de toren in 1674 was
afgebroken en daarna weer herbouwd, is een baksteenen gebouw
in kruisvorm met versieringen van bergsteen. Toren op het
dak. Gebeeldhouwde deuromlijstingen. Boven het zuidportaal
een opschrift betreffende de eerste-steenlegging. Inwendig een
houten gewelf. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII b).
Koperen predikantslezenaar (XVII d), koperen voorzangers
lezenaar (XVII c), koperen doopbekkenhouder (XVII b).
Eiken heerenbank (XVIII d) met overhuiving.
Twee tinnen kannen en een schotel (1779).
Drie klokken, waarvan eene in 1603 gegoten door Cornelis
Ammeroy, eene in 1609 door Henrick Wegewart, en eene in
1640 door Assuerus Koster te Amsterdam.
De R. K. KERK van den H. Urbanus (1867, door P. J. H. Cuypers) bezit:
Verguld zilveren monstrans (XVII b) met de beeldjes van
de I- .H. Urbanus en Augustinus.
Gegraveerde zilveren pyxis (± 1700) in den vorm van een
kruis.
Gegraveerd zilveren blaadje (XVII a).
Tien zilveren kandelaars (XVII c en XVIII c).
Thans in het Bisschoppelijk museum te Haarlem: twee
koperen wierookvaten (XIX a), een witzijden stool (XVII c)
en een indexstaf van zilver en ebbenhout. (Gids 1913, blz.
222, nrs. 147 en 148, blz. 216, nr. 57).
Op het Portugeesch- Israelietisch kerkhof (1614, ter plaatse
van het oude kasteel van Amstel), bevindt zich een aantal
gebeeldhouwde marmeren en hardsteenen zerken en tomben.
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met Hebreeuwsche opschriften. De oudste zerk (hardsteen) is
van 1614.
Zerken *): eenige XVII a, 1663, 1665, 1667, 1669, 1671,
16 73, 1693, 1696, 170I, 1705, 1708, 1717, 1727, 1730, 1746,
1761.
Tomben: 1626, 1651, 1664, 1673, 1678, 168o, 1681.
In het „rodeamentos"-huis drie marmeren platen met jaartallen (1704 en 1759). Aan de zuidzijde van het kerkhof een houten
poort met fronton (1616).

OUDKARSPEL.
De NED. HERV. KERK (1868, blijkens een steen) heeft een in
zijn kern nog ouden toren (XIII ?), die echter geheel verbouwd
is. Hierin een klok, in 1638 gegoten door Assuerus Koster te
Amsterdam.
Fragmenten van twee steenen doodkisten in 1868 te dezer
plaatse opgegraven, zijn thans in het bezit van het Kon. Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam.

St. PANKRAS.
(H. Pancras) is eene gepleisterde baksteenen kruiskerk (± 150o, hersteld 1841), wier schip aan de
westzijde tot op één travee is ingekort en wier koor eene 3/8sluiting heeft. Op de kruising een houten torentje (XVIII,
hersteld 1906). De dwarsarmen en het schip zijn van de overige
ruimte afgeschoten. De steunbeeren tegen de koorsluiting en
tegen de hoeken der dwarsarmen zijn boven de versnijding overhoeks geplaatst. De groote vensters in de dwarspandgevels zijn
De NED. HERV. KERK

*) Zie voor de zerken D. Henriques de Castro Mz. Keur van grafsteenen
op de Ned. Port. Isr. begraafplaats te Ouderkerk-aan -den-Amstel. I. Leiden, I883.
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dichtgemetseld. Inwendig houten tongewelven. De kerk bezit:
Preekstoel (XVIII b) met gesneden trapleuning.
Doophek (XVIII b) met gedraaide spijlen en gesmeed ijzeren
doopboog.
Koperen predikantslezenaar (XVIII b).
Kopenen kroon (XVIII).
Klok, in 1550 gegoten door Jan Tolhuis.

PETTEN.
In den gevel van het GEMEENTEHUIS twee gebeeldhouwde
steenen, waarop wapens (o.a. van Jacob van Foreest, heer van
Petten).
(1905). In den
westgevel drie steenen, waarvan een met tijdspreuk (1628) en
een van 1803 (herstelling), afkomstig uit het vorige gebouw.
In het huis worden bewaard:
Kaart (1730, door I-1, de Leth) van het hoogheemraadschap
van den Iondsbossche, met de wapens der hoogheemraden.
Dergelijke kaarten (1806 en 1841) .
Twee waterverfteekeningen (1800 door J. A. Crescent) : eene
met de afbeelding van het oude huis (XVII), en eene met een
gezicht op Petten.
Glazen laars en glazen hoorn (XVIII), twee geslepen glazen
bokalen (XVIII d en XIX b), zilveren bokaal (XIX b) met
gegraveerde wapens.
GEMEENLANDSHUIS VAN DEN HONDSBOSSCHE

De NED. HERV. KERK is een onbelangrijk gepleisterd gebouwtje (J846, blijkens opschrift ter vervanging eener vorige van
1704). Zij bezit:
Koperen lezenaar (XVIII a) met wapen-van der Putte.
Geschilderd wapenbord (XIX a); twee gedenkborden (1701
en 1846) .
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Grafzerken:. 1564-1589, 1652, 1654, 168 9, 1723, 1739,
1771, 1781.
Schilderijtje (XVIII a): strandgezicht.
Klok, in 1523 gegoten door Georgius Waghevens.
PURMEREND.
d. Wereldlijke openbare gebouwen.

Het moderne RAADHUIS (1912) bevat: in de kanter van den
controleur der belastingen twaalf stoelen (XVIII) en een gesneden spiegellijst (XVIII c), in de raadzaal een gesneden bank
(XVIII b), twee gesneden en gepolychromeerde eiken lijsten
(op eene: 1764), zeven portretten (± 1650) van stadhouders
van Holland, waarvan vier op paneel en drie op doek;
schoorsteenstuk (-± 1650): M. Curius Dentatus geschenken
weigerend; in de burgemeesterskamer elf stoelen en twee leunstoelen (XVIII d, bekleeding vernieuwd), gesneden lijst (XVIIIc)
e. Kerkelijke gebouwen.

een koepelkerk, in 1853 gebouwd ter
vervanging eener XVI A (H.H. Nicolaas en Catharina; XIV B
stond hier eene kapel, welke in 1416 tot parochiekerk werd verheven). Grafkelders-Mauricius en Ruitenberg. Zij bezit:
Eiken preekstoel (± 1650).
Koperen doopboog (XVII c); koperen voorzangerslezenaar
met het wapen van Purmerend.
Orgel (1739-1742, XIX a belangrijk hersteld) met gesneden
versieringen boven de kast.
Marmeren epitaaf voor Catharina Riccen van Muylwijck
(t 1631)), Frederik Riccen (t 1652) en hun zoon Ventidius
Riccen (t 1659).
Zerken: 1672, 1716--'26, 1727--'33, 1750—'69.
I. De NED. HERV. KERK 15
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Wapenborden van 1715 en 1775.
Vier zilveren bekers (1692), drie zilveren schotels en drie kannen (1735).
2. De EVANG. • LUTHERSCHE KERK is een geheel vernieuwd
gebouw ter plaatse eener kerk van 1712. Zij bezit:
Koperen doopboog (XVII d) met zwaan.
Koperen doopbekkenhouder (XVII d).
Zilveren doopbekken (1767), zilveren kan (1769), zilveren
beker (i'io).
3. De R. K. kerk (1863, door Th. Molkenboer) bezit:
Kazuifel met borduursel (± 1500).
Verguld zilveren monstrans (XV d) met beeldjes van H.H.
Nicolaas (vernieuwd) en Catharina.
Gegraveerd zilveren bekertje (XVII).
Zilveren beslag van drie Missaalboeken.
Zilveren rozenkrans met filigraanwerk (XVI d) en kruisbeeldje (XVI) .
Zilveren begrafenispenning (1667).
Schilderij op doek (XVII d, navolging van C. Netscher): David
met het hoofd van Goliath.
De volgende pastoorsportretten: van Franciscus Petri, op
paneel (1630); van Joannes Aldewereld, op paneel (± 1660);
van Cornelis de Kouker, op paneel (± 1660); van Petrus Weerts,
op doek (1756); van Wilhelmus van Leeuwen, op doek (t 1803).
In het Bisschoppelijk museum te Haarlem bevindt zich een
uit deze kerk afkomstig zilveren bekertje (XVI A).
g. Particuliere gebouwen.

I. Westerstraat E 49. Gevel (XVII A) van baksteen met
versieringen van bergsteen. Top afgebroken. Oude kozijnen met
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vlechtwerk in de door korf bogen gedekte velden erboven. Deurkozijn met bovenlicht. Pakhuisvensters.
2. Weerwal D 96. Trapgevel (XVII) met toppilaster en twee
ontlastingsbogen.
3. Bierkade A 119. Baksteenen gevel (XVIII c) met hardsteenen plint. Houten kroonlijst met gebeeldhouwde consoles.
Versierde deurtravee en deur in geprofileerde omlijsting.
4. Bierkade A "7. Dergelijke gevel (XVIII d). Deurkozijn
met twee zijlichten. Stoephek met gegoten ijzeren spijlen.
5. Weerwal D 93. Gevel (XVIII d). Boven de kroonlijst een
relief: Neptunus. Hieronder een medaillon met zwaan. In de
borstwering van het middenvenster een monogram.
Fragmenten en details:
Weerwal: D 96. Overblijfselen van een gevel (XVII).
Achterdijk B 38. Hardsteenen portiek (XVIII a) met gekroond wapenschild.
Gevelsteenen:
Kaasmarkt E 25 (XVII) en Westerstraat E 185 (± 1700).

RANSDORP.
Durgerdam.
Het voormalig GEMEENTEHUIS, thans veldwachterswoning, is
een houten gebouw (1687 blijkens steen) op steenen voet en
met hoog dak. Hierop een vierkant koepeltorentje met klok
(168?).
De NED. HERV. KERK (1867 blijkens ankers) bezit:
Eiken preekstoel (XVII b), met ebbenhout ingelegd; tegen
den rug een stuk snijwerk (1682).
Eiken doophek (XVII b).
Gesneden lezenaar (XVII b).
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Drie koperen kronen (XVII b).
Scheepje (XVII),waarbij een overschilderd bord met opschrift
betreffende de verovering (1639) van een galjoen der vloot van
d'Oquendo.
Klok, in 1672 gegoten door P. Hemony.
Het ARMEN- EN DIACONIEWEESHUIS is een houten gebouw,
dat een eiken balkenzoldering met sleutelstukken (± 1656), vier
eiken paneeldeuren, een fragment van een gesneden deurboogje
en een schilderij: weesmeisje (alles + 1650) bevat. Aan de
achterzijde een houten vleugel (XVIII).
Holiesloot.
De moderne NED. HERV. KERK bezit:
Preekstoel (XVIII d) met koperen blaker (XVII).
Doophek (XVII d), afkomstig uit Broek-in-Waterland, met
koperen blaker.
Eiken bank (XVII).
Koperen voorzangerslezenaar.
Klok (XVIII d), gegoten door C. en J. Seest te Amsterdam.

Raiisdorp.
Het RAADHUIS (1652, naar ontwerp van Pieter Pietersz van
van Saendam, blijkens een document in het archief) is een
gebouwtje van baksteen met toepassing van bergsteen. Rechte
kroonlijst, doch oorspronkelijk wel hooger opgetrokken middenpartij. Dorische muurpilasters tegen de verdieping, die
oorspronkelijk één doorloopende zaal bevatte. Hooge stoep
met moderne dubbele trap. Boven den ingang (die niet op
zijn oorspronkelijke plaats is) een steen met wapen en vers.
Geribde eiken deur. Deuromlijsting met twee consoles onder
de latei. In den zijgevel twee gedichte rondboogvenstertjes.
Inwendig gesneden sleutelstukken.
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De NED. HERV. KERK (XVIII a, na instorting en afbraak der
middeleeuwsche) is een, in 1833 hersteld, onbelangrijk gebouw.
Tegen deze kerk staat een zware toren (XVI a, onvoltooid)
van baksteen met bergsteenen hoek- en negblokken. In den
westwand een hoog-opgaande spitsboognis met rijk geprofileerde dagkanten; hierin de door een bergsteenen lijst met
hogels gedekte rondbogige ingang, waarboven een, thans dichtgemetseld, venster. Te weerszijden van den ingang overblijfselen
van zuiltjes met gebeeldhouwde kapiteelen als dragers van (verdwenen) beelden; hierboven baldakijnen. De steunbeeren zijn
gedeeltelijk weggehakt; Aan de oostzijde hebben zij gebeeldhouwde pinakels; hier ook inkassingen van verdwenen muurwerk (van de zijbeuken ?) . De tweede geleding is versierd met
spitsboog nissen (laat-gothische traceeringen). De toren is vlak
afgedekt. Traptoren tegen den N. 0.-hoek. Inwendig: in den
N. en den Z. muur een hooge nis met baksteenen traceeringen
en met fries van rondboogjes, gedragen door consoles, op eene
waarvan het Lam Gods. Vier kraagsteenen van een kruisribgewelf. Op omstreeks 41 2 NI boven den grond is, in den Z.-0.
hoek een ruimte in den muur uitgespaard voor de berging van
archiefstukken. Boven in den toren een klok met het wapen van
Ransdorp, in 1620 door Henricus Meurs gegoten. rOm het uurwerk
een gesneden houten raamwerk met: 1621. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII B), oorspronkelijk hangend.
Eiken doophek (XVII b, naar fries XVIII a).
Koperen doopbekkenhouder (XVII).
Drie koperen kronen (XVII).
Vijf grafzerken met rozetten of engelenkopjes in de hoeken
(op één: 1628).

Schellingwoude.
I)e NED. HERV. KERK, op een kunstmatige hoogte gelegen,
is een baksteenen gebouw (vermoedelijk XVI, maar in 1835
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nieuw bekleed) met driezijdige sluiting. De voorgevel is gepleisterd. Inwendig: houten tongewelf (XVI). De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII c), met ebbenhout ingelegd.
Koperen predikantslezenaar (XVIII a) op arm (XVII B),
koperen voorzangerslezenaar (XVIII d).
Koperen zandlooperhouder, een blaker en een dubbelen blaker (alles XVII B).
Eiken kist met snijwerk (1659) op het deksel en op de voorzij de.
Eiken offerblok (XVII).
Grafzerk (1716-1724).
Twee koperen kronen (XVII B).
Twee gegraveerde zilveren Avondmaalsbekers (XVII b).
Klok, in 1696 gegoten door Paulus Kopp te Minchen (aldus),
met medaillon: Kruisiging.

DE RIJP.
d. Wereldlijke openbare gebouwen.
HET RAADHUIS, 1630 gebouwd door J. Azn. Leeggwater, 1907
gerestaureerd door J. F. L. Frowein en H. Frowei_i, is een baksteenen gebouw, met ruime toepassing van bergsteen. Aan de
west-, de noord- en de zuidzijde, topgevels met voluutvormige
vleugelstukken; in den westgevel de hoofdingang, met een
hooge dubbele stoep, waaronder de ingang naar de waag;
op den toppilaster van dezen gevel een leeuw met schild. Gevelsteen met gemeentewapen en haringbuis. In den noordgevel
de toegang tot de waag en een gedenksteen (1875) betreffende
Leeghwater. In den zuidgevel toegang tot de waag en boven de
waterlijst twee hoekblokken: anno 1630. Inwendig (geheel verbouwd): in de burgemeesterskamer balken met geprofileerde
sleutelstukken; voorstelling van kerk en raadhuis in knipwerk,
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afkomstig uit den muur der oude raadzaal; eiken kist (XVII),
beschilderd met gemeentewapens van De Rijp en Alkmaar;
in de raadzaal een beschilderde kist (XVIII A) met geheim slot,
schilderij (XVII c) voorstellend den brand te De Rijp; in de
voormalige waag een balk met beschildering en opschrift
(1633); balans (XVII) met geschilderde opschriften. De geborduurde schepenkussens (XVII), zijn thans te Haarlem.
e. Kerkelijke gebouwen.

I. De NED. HERV. KERK (H. Bavo,) gesticht 1467, verbouwd
± 1529, vergroot 1635, in 16S4 grootendeels verbrand ,in 1661
herbouwd, is een baksteenen kruiskerk met 5/10-gesloten koor
en eenen toren met houten spits (XVIII). Aan de noord- en de
zuidzijde aanbouwsels (thans consistoriekamer en brandspuithuisje). Spitsboogvensters met vischblaastraceeringen. Steunbeeren; aan de noordzijde van het koor een portaal. De halfingebouwde toren heeft spitsboognisseri met vischblaastraceeringen; de bovenste geleding draagt eene balustrade. Aan de
westzijde de hoofdingang, door een korf boog gedekt, waarboven
een spitsboogvenster met traceeringen. Inwendig: spitsbogig
houten gewelf met trekbalken en gothische geprofileerde sleutelstukken, rustend op met wapenschilden behakte kraagsteenen; op de hoeken der kruising steunen de gewelfschinkels
op kraagsteenen (XVII c), versierd met acanthusbladeren en
engelkoppen. Nabij den ingang, onder het ingebouwde deel van
den toren, twee zware, ronde zuilen met achtkante basementen
en smalle achthoekige kapiteelen: onder den toren, in den westwand der kerk een spitsbogige nis, waarin een spitsboogvenster
met geschilderd glas (moderne copie naar een oude teekening);
hoven den westelijken ingang een doorbroken fronton met
gesneden beelden (charitas) en: 1670; boven de deur gepolychromeerde zandsteenen cartouche: 1661 en een opschrift.
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Boven de deur in den noordwand van het koor een gebeeldhouwd
gemeente-wapen. De kerk bezit:
Gebeeldhouwden eiken preekstoel (XVII c, door Henrick
Bruno), met gedeeltelijk gewijzigde trap en hardsteenen voet
met acanthus-versiering.
Gebeeldhouwd eiken doophek (XVII c); op de deur het gemeentewapen en twee schildhoudende leeuwen met koperen
staarten.
Eiken doopbanken (XVII c).
Twee koperen lezenaars (XVII d).
Koperen doopbekkenhouder (XVII B).
Twee koperen doopbogen (XVII d).
Drie gebeeldhouwde eiken banken (XVII c), geverfd.
Zerk (1634) en gebeeldhouwde zerken (1666) met wapens.
Drie en twintig gebrandschilderde vensters (1635, 1654, 1655,
1656, 1657, 1664), waarvan zestien gerestaureerd (1877--1884)
door E. Nicolas, en zeven (met de wapens der zeven NoordHollandsche steden benoorden het Y) gerestaureerd (1899
1904) door R. Veth. Een uit deze kerk afkomstig, vermoedelijk
door P. Holsteyn geschilderd, venster (± 1655) bevindt zich
nu in de Groote kerk te Haarlem.
Zes koperen lichtkronen, waarvan een met vier cartouches,
waarop geschilderd opschrift en: 1656.
Psalmbord (XVII c) in geschilderde en gesneden omlijsting
met gemeentewapen.
Rouwbord (1703):
Avondmaalszilver (1842).
Een groote en een kleine klok, beide gegoten in 1663 door
Antoni Wilkes, te Enkhuizen.
Model van een oorlogschip (1696).
2. De R. K.

KERK- bezit:

Klok, gegoten in 1667 door Petrus Hemony te Amsterdam.
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Thans in het Bisschoppelijk museum te Haarlem: een geborduurd ovaal (XVII b) met voorstelling van de H. Nicolaas;
(Gids, 1913, blz. 31, nr. 26).
g. Particuliere gebouwen.

I. Tuingracht 463. Pakhuisgevel (XV II B) van het voormalig
kuiperspakhuis. Puntgevel; vensters met korfbogen, waarin
vlechtingen; boven de deur een gebeeldhouwde voorstelling
(kuipers).
2. Rechte straat 58. Houten halsgevel (XVIII c) met geschonden top, gesneden zijlijsten, vulling in den top; deurkozijn.
3. Rechtestraat 69. Houten halsgevel (XVIII d) met
zijpilasters en, als bekroning, een adelaar in gebroken fronton.
4. Dam, hoek Rechtestraat. Houten halsgevel (XVIII d)
met geschonden top en gesneden zijlijsten.
Rechtestraat 187. Deur met snijwerken bovenlicht (XVIII c).

SCHAGEN.
b. Verdedigings-werken.

Van het HUIS TE SCHAGEN, gesticht XV b door Willem van
Beieren, verbouwd XVII c, gesloopt 1820, bestaan nog slechts
twee ronde baksteenen torens met overgemetselde rondboogfriezen en achtkante met leien bekleede spitsen. De noordelijke
toren is tot woning ingericht en inwendig geheel vertimmerd.
De westelijke toren is sinds 1820 in gebruik als gevangenis.
Zie ook g. 7.
c. Bruggen.

Rapenpad. In een brug (verbouwd XIX d), genaamd „de
steenen pijp", bevinden zich twee steenen met: 1671, en een
gebeeldhouwde steen met het wapen der gemeente, afkomstig
van een voormalige brug aan de Gedempte gracht.
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d. Wereldlijke openbare gebouwen.

Trapgevel (1612, in 173i gewijzigd tot halsgevel met voluten, 1898 geheel gerestaureerd en
vernieuwd). Maskers. In het fries twee cartouches: 1612. Cartouche met gemeentewapen en beeld: Justitia. Inwendig (geheel
verbouwd): in de secretarie een schilderij op paneel (XVII b,
invloed van Nic. Moyaert en Pieter Potter; gerestaureerd),
voorstellend de ontmoeting van Jozef en Jacob, in oorspronkelijke lijst. Een gekleurde teekening door C. Bok, voorstellend den
zeeslag bij Kallantsoog (1799).
HET RAAD- OF POLDERHUIS.

e. Kerkelijke gebouwen.

I. De NED. HERV. KERK (H. Christophorus), 1895 geheel
verbrand en herbouwd, bezit:
Twee koperen lezenaars (1716 en 1728).
Zilveren doopbekkenhouder met doopbekken (XVIII c,
geschonken 1789).
Zilveren zandlooperhouder (XVIII, c, geschonken 1789).
Twee zilveren kannen en vier bekers (±1790).
Zilveren snuiter (XVIII).
Een kleine koperen kroon, uit deze kerk afkomstig, bevindt
zich thans in particulier bezit te Schagen.
De R. K. KERK (1883, door A. Tepe) bezit:
Eiken preekstoel (:1: 1700); onder de trap een beeld van den
H. Christoffel.
Gegraveerde zilveren hostiebus (XVII A).
Wortelnotenhouten kruis met zilveren corpus (XVIII d).
Veertien koperen kandelaars (XVII en XVIII).
Twee klokken, waarvan Gene gegoten in 1478 door Herman,
en twee in 1512 door Johannes Bremensis, afkomstig uit de
kerk te Midsland op Terschelling.
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In de pastorie: een gesneden eiken kast (XVII a); een wit marmeren beeld (XVIII A), voorstellend Maria onbevlekt ontvangen; een relief (XVIII), voorstellend Maria met het kind jezus;
een schilderij (copie XIX b naar een XVII?), voorstellend de
H. Geboorte.
I. Gebouwen van liefdadigheid:

Noord A 20. Voormalig WEES- EN ARMENHUIS. Gevelsteen
(XVII). Inwendig: eenvoudige eiken betimmering (XVII).
Balken met geprofileerde sleutelstukken.
g. Particuliere gebouwen:

I. Gedempte Gracht B 57. Trapgevel (XVII A.) Top gewijzigd. Korf bogen met kopjes. Bergsteenen hoek- en negblokken.
Pui modern. Inwendig: twee wandschilderingen (XVIII) op hout.
2. Markt A 89. Trapgevel (1692). Steen en twee gebeeldhouwde vensteromlijstingen. Twee cartouches: 1692. Geschilderd uithangbord (XIX a).
3. Markt A 93. Kleine trapgevel (XVII). Gepleisterd.
4. Loet E 46. Gepleisterde trapgevel (XVII) met toppilaster
op kopje. Top geschonden.
5. Gedempte Gracht B 46. Puntgevel (XVII; XVIII gewijzigd).
Top met segmentvormige bekroning en kleine zandsteenen vleugelstukken. Toppilaster op gemetselde console. Inwendig: geverfde winkelbetimmering (XVI II d).
6. Markt A 88. Level (XVIII d) met gebeeldhouwde rechte
kroonlijst. Driehoekig fronton. Pui met pilasters. Deur met gesneden bovenkozijn.
7. Markt E 35. Waarschijnlijk een bijgebouw van het voormalige slot. Eenvoudige gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst en vooruitspringende middenpartij.
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8. Loet F 13. BOERDERIJ VREEBURG. Halsgevel (± 1700)
met aanzetkrullen en gebogen fronton. Op een hoek een gesmede ijzeren arm van een lantaarn. Inwendig: Geverfde betimmering en schoorsteen (XVIII d). Gewasschen teekening
(± 1800) der boerderij door C. Bok. In een achterkamer een beschilderd plafond (± 1750).
Fragmenten en details van buitenarchitectuur:
I. Bierkade F 8-9. Brouwerij. Twee pakhuisgevels (XVII a,
later gewijzigd). Fries met vlechtingen en twee leeuwenmaskers.
Bergsteenen hoek- en negblokken.
2. Loet E 48. Puntgevel (XVII). Gepleisterd fragment.
3. Noord A 4. Op den top van een puntgevel een zandsteenen
borstbeeld (XVII).
4. Noord A 10. Op een boerderij een gemetselde ronde schoorsteen (XVII).
5. Nieuwstraat B 4. Geschilderd uithangbord (XVII) van een
voormalige bakkerij.
6. Noord A 62. In een verminkten topgevel een houten
hijschblok (XVIII).
Fragmenten en details van binnenarchitectuur.
I. Noord A I en A 2. In een boerderij eiken betimmeringen
en balken met rijk gesneden sleutelstukken (XVI c, deels
geverfd).
2. Gedempte Gracht B 52. Winkelbetimmering (XVIII).

SCHELLINKHOUT.
Het RAADHUIS is een klein vierkant gebouw (1759 blijkens
een steen in den zuidelijken gevel) met hooge stoep. Inwendig:
tegelbekleeding (1782), waarop o. a. een gezicht op het dorp.
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De NED. HERV. KERK (St. Martinus) is een kruiskerk van baksteen, waarvan het (afgeschoten) schip en het benedendeel van
den toren verlevendigd worden door blokken van tufsteen. Zij bestaat uit: een schip (XVB); een dwarspand (XIV); een 3/8 gesloten koor (XIV); en eenen ingebouwden, in het schip op twee zuilen rustenden toren (beneden XV d, hooger XVI B). Steunbeeren.
Lange en smalle vensters. De toren heeft een ingang (XV d)
met zandsteenen kalf en dito rijkgeprofileerde omlijsting (in het
boogveld een rondboognisje) en is versierd met nissen, waarin
baksteenen traceeringen. Houten, met leien gedekte spits.
De toppen der dwarspandgevels zijn versierd met nissen, waarin
een driepas. Inwendig: houten gewelf met gesneden sleutelstukken, driedeelige nis met baksteenstijlen in den westwand van
het schip; in de hoeken der kruising vier gesneden beeldjes.
In den toren kraagsteenen van een kruisribgewelf. De kerk
bezit:
Eiken preekstoel (XVII B) met koperen doopbekkenhouder
(XVII d).
Doophek met gedraaide spijlen (XVII B) en koperen doopboog (XVII c) met wapen en koperen voorzangerslezenaar
(XVII B).
Een gothische priesterzerk (XVI) en een zerk van 1621.
Drie koperen kronen (XVII).
Zilveren Avondmaalskan (XVIII d, geschonken 1826).
Klok, in 1526 gegoten door Gherardus de Wou.
SCHERMERHORN.
De in 1892 herstelde NED. HERV. KERK is een baksteenen gebouw (1634, blijkens een gedenksteen boven den ingang) ter
plaatse van een 1526 gestichte, 1614 vergroote, 1634 afgebroken
kapel, en bestaat uit een schip met twee zijbeuken; een 5/10
gesloten koor; en eenen gedeeltelijk ingebouwden toren, versierd
XX
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met nissen, overspannen door rondboogjes en rechte strekken.
Aan de zuidzijde van het koor een portaal; een dergelijk portaal
aan de noordzijde dichtgemetseld. Steunbeeren. Rondbogige
westingang met bergsteenen omlijsting. Op den makelaar van
het koor een ijzeren kruis en een windvaan: schip.
Inwendig: Zuilen met lijstkapiteelen en op achtkante voetstukken. Spitsbogige gordelbogen. Houten tongewelven, beschilderd in zwart, blauw en rood en met bloem- en bladranken.
Op een balk in het middenschip staat: Jan Jansz. Vijselaer van
Edam 1634, en C W H 1767; op een balk bij den toren: C A B
1707. Aan den noordkant van den toren een hangkamertje
(oude gevangenis). De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII b).
Eiken doophek en banken (XVII b).
Koperen predikantslezenaar (XVII b), koperen doopbekken
met houder.
Vijf om zuilen getimmerde banken (XVII b).
Eiken tochtportaal (XVII b) met beschildering (overschilderd in 1700 door M. Faber blijkens het opschrift).
Eenige grafzerken (XVI) met huismerken; zerken van 1640,
1646, 1669, 1670.
Rouwkas (1694).
Gewelfschildering (zie boven).
Gebrandschilderde vensters (XVII b) in den noordwand van
den zijbeuk en in het koor: het eerste van het W. (1635) met zes
medaillons en, in den kop, een bloemvaas; het tweede (1637)
met Salomo's eerste recht (fragmenten in vijf panden); het
derde (1636) met de voorstelling van een visscher en een boerin
en het wapen van de Schermer; het vierde (1636) met de voorstelling van het „Eerste concilium der Apostelen" en, in den kop,
de wapens van Holland en Westfriesland; het vijfde met fragmenten, waarin het wapen van de Beemster; in het koor fragmenten met de wapens van Medemblik (1635), Edam (1635),
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Hoorn (1636), Alkmaar (1635), Enkhuizen (1636), Monnikendam
(1635)•
Zeven koperen kronen (XVII) met schildjes (op twee het
wapen van Haarlem, op een dat van Schermerhorn).
Twee koperen wandluchters (± i600).
Geschilderd tiengebodenbord (XVII); gedenkbord (1636);
ordonnantiebord (1659)•
Wijzerplaat (1636) tegen den westwand.
Twee klokken, waarvan eene in 1635 gegoten door Assuerus
Koster te Amsterdam en eene in 1653 door F. en P. Hemony te
Zutfen.
Het huis A 133 heeft een halsgevel met festoenen, cartouches
en een lint (1701).

SCHOORL.

Groet.
Het voormalig GEMEENTEHUIS is een klein baksteenen gebouw
(XVII a). Top gewijzigd (1639, blijkens jaartal). Inwendig:
schoorsteenbekleeding van paarse tegels.
De NED. HERV. KERK is een gepleisterd gebouw (1738, blijkens
een steen) met een houten torentje op den westgevel. Zij bezit:
Grafzerken (1656, 1692 en 1700).
Koperen kroon (XVIII).
Klok (1594).
BOERDERIJ (1612).
BOERDERIJ (1618)

met gesneden deurkalf, aan den weg naar

Schoorl.

Schoort.
Het GEMEENTEHUIS is een baksteenen gebouwtje, welks
grootendeels gepleisterde gevel (16o1, blijkens jaartal; 1902
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hersteld) een top met gemetselde voluten, pilasters en lijsten
heeft. Zijmuren vernieuwd.
De NED. HERV. KERK is een onbelangrijk gebouw (1783, blijkens een steen in den noordmuur). Zij bezit:
Koperen kroon (XVIII).
Klok, in 1783 gegoten door L. Haverkamp te Hoorn.
De R. K. KERK (r88i) bezit:
Zilveren monstrans (XVII c).
Zilveren Hostiedoos met gedreven deksel (XVII b).
Twee zilveren ampullen (XVII c).
Gegraveerd zilveren ampullenblad (XVII B).
Zilveren altaarschel (XVII c).
Kazuifel met geborduurde medaillons (XVI, zeer gerestaureerd).
In het Bisschoppelijk museum te Haarlem is een uit deze
kerk afkomstige zwijnslederen boekband (XVI) met geperst
ornament (Gids, 1913, blz. 179, nr. 23).

S CHOTEN.

Akendam.
De R. K. KERK in de Paul Krugerstraat (Haarlem) bezit
een vergulden Miskelk met nodus (XVII b).
Het ST. LUCIAGESTICHT achter de kerk bezit een zilveren
Miskelkje (XVII a, nodus XVII c).
HUIS TE KLEEF -

zie onder Bloemendaal.

Oud - Schoten.
De R. K. KERK van den H. Bavo (gewijd 1858) bezit een
verguld zilveren monstrans, tevens Miskelk (XVII b) en een
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schilderij: St. Amandus en St. Bavo, op doek (zeer gerestaureerd) door P. de Grebber.
BOERDERIJ SCHOTERBOSCH. Trapgevel (XVII a) met gewijzigden top. Ontlastingsbogen met bergsteenblokken.

SIJBEKARSPEL.
Benningbroek.
De NED. HERV. KERK bestaat nog slechts uit een gepleisterd
schip met een houten torentje. Steunbeeren. Het koor is vervangen door een catechisatiekamer. Inwendig: houten tongewelf
(op de sluitstukken: 1505 en 1548). De kerk bezit:
Eiken preekstoel (1661); op het rugstuk een schild en hieronder: Jacobus Pennokius, 1661.
Eiken doophek en banken (XVII c).
Gesneden voorzangerslezenaar (1661).
Klok, in 1525 gegoten door Gherardus de Wou.

Sijbekarspel.
In het RAADHUIS wordt een zilveren vogel (XVI) bewaard.
De NED. HERV. KERK (H. Laurentius), wier koor in 1815 is
afgebroken, heeft een gepleisterd schip (XVI a) met steunbeeren; op het dak een torentje (XIX c), dat een steenen
toren vervangt. Aan de westzijde de overblijfselen van een
hardsteenen doopvont. Inwendig: vernieuwd tongewelf met de
oude sleutelstukken; de muurgordingen zijn versierd met
gestoken rozetten. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII b), waarvan de paneelen (wapens
van Sijbekarspel, Medemblik, Alkmaar, Enkhuizen) nog in laatgothischen trant zijn gesneden.
Koperen doopboog (XVII d) met wapen.
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Koperen voorzangerslezenaar (XVII d).
Drie koperen kronen, waarvan twee (1644).
Klok, in 1681 gegoten door Lourens Brinckhuijsen te Enkhuizen.
Aan den straatweg naar Westwoud (nrs. S 57 en S 72) twee
met houten gevelvoorschotten (XVIII d).

BOERDERIJEN

SLOTEN.
Sloten.
Midden in het dorp een BANPAAL als te Amstelveen: obelisk,
waarop het wapen van Amsterdam, het jaartal 1794 en: „terminus proscriptionis, uiterste paal der ballingen."
De moderne NED. HERV. KERK bezit:
Preekstoel (XVII b) op rijk gesneden voet.
Twee koperen lezenaars (1664).
Drie koperen kronen (XVII) met schildjes, waarop de wapens
van Amsterdam en Sloten.
In de consistoriekamer een beschilderde kist (XVIII).
De R. K. KERK bezit het volgende zilverwerk:
Ampullenblad (XVII).
Wierookvat (XVIII c), wierookscheepje (XVII).
Altaarschel (XVII c).
Uitweg C 24: BOERDERIJ met gevelsteen (1767).
Uitweg C 13: Gevelsteen (XVII, schip).
Aan den weg naar Amsterdam op de begraafplaats „Te vraag"
in den zijgevel van een huis een steen (XVIII a), waarop een
bellenblazende knaap.
Bij de brug over den Overtoom (nr. E 145) een gevel met`
ontlastingsbogen en drie steenen (1634).
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Sloterdijk.
De NED. HERV. KERK is een eenvoudig baksteenen gebouw
(XVII c) met een ingebouwden toren (XV), welks bovendeel
van hout is. Boven den ingang een steen (1664). Steunbeeren.
Op een steen in den zuidmuur een doodshoofd (XVIII) en een
opschrift. Inwendig: houten gewelf. Gedenksteen betreffende
den herbouw (1664). De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII c).
Twee koperen lezenaars (XVII).
Orgel (XVIII c).
Twee bekroningen van psalmborden (XVII c).
Twee koperen kronen, op een waarvan schildjes (1762).
Zilveren schotel (1780), twee zilveren schotels (1839), zilveren
doopbekken met kan (1828).
Klok, in 1833 gegoten door F. Zimmer te Amsterdam.
Buiten tegen den kerkmuur elf graftomben (XVII B) met
wapens.
De moderne R. K. KERK bezit het volgende meubilair en zilverwerk, afkomstig uit de voormalige kerk „Het Boompje" te
Amsterdam:
Twee altaren (:1: 173o).
Communiebank (XVIII d).
Mahoniehouten preekstoel (XVIII d).
Vier gesneden beelden: H. Franciscus, H. Bonaventura,
H. Bernardinus en H. Ludovicus.
Zilveren altaartroon (XVIII c).
Twee verguld zilveren Miskelken (XVII c, van eenen is de
schacht vernieuwd).
Twee zilveren ampullen (XVIII c).
Drie zilveren Godslampen (XVIII d).
Zilveren wierookscheepje (XVII d).
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Zilveren onderstel (XVII c) van een kruisbeeld.
Zilveren processiekruis (XVIII).
Zilveren lezenaar (XVIII c).
Twee groote zilveren kandelaars (XVIII b), vier (XVIII c);
zes (XVIII c, doch ten deele nieuw); vier kleine (XVII c);
vier (XVIII a), vier (XVIII c).
Haarlemmerweg C 139. De BOERDERIJ ' T GEUZENVELD bevat
een schoorsteenstuk van Friesche tegels met afbeelding van
Willem Karel Hendrik Friso te paard (eigendom der Doopsgezinde gemeente te Amsterdam).
Haarlemmerweg C 140. BOERDERIJ met gevelsteen (1770).

SPAARNDAM.
DUIKERSLUIS met een cartouche (1611) en een steen met het
wapen van het waterschap van Woerden.

SLUIS met twee steenen; op den eenen het wapen van Rijn-

land, op den anderen (vernieuwd 1866) een opschrift betreffende
de stichting (1285), den herbouw (1492), de verlegging (1571)
en de vernieuwing (1778).
GEMEENLANDSHUIS VAN RIJNLAND --

zie bij Haarlemmerliede

en Spaarnwoude.

De NED. HERV. KERK iS een baksteenen gebouw, in 1627
(blijkens een geschilderde cartouche boven den ingang) opgetrokken ter vervanging eener reeds 1328 vermelde, in 1626 door
storm vernielde kapel, en in 1844 belangrijk hersteld. De oorspronkelijke plattegrond was een langwerpige achthoek; een
noordelijk pand met 3/8-sluiting is later toegevoegd. Steunbeeren. Halfrond gedekte vensters. Dakruiter met gesmeed
kruis. Gedreven looden makelaarsversieringen. Inwendig: een
houten tongewelf. De kerk bezit:
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Eiken preekstoel (1665).
Eiken doophek en banken (XVII c).
Koperen predikantslezenaar (XVII c), dito voorzangersleze-naar (1667).
Koperen blaker en doopbekkenhouder (XVII c).
Grafkelder (hersteld 1913) van Nic. Crucquius.
Twee scheepjes (een: 1794).
Het volgende Avondmaalszilver: twee gegraveerde bekers,.
geschonken in 1664 en 1667, twee borden en een schotel, geschonken 1752.
Huis A 59. Gepleisterd fragment van een trapgevel (XVII_
A) met leeuwenmasker.

SPANBROEK.
Het voormalig RAADHUIS is een klein gebouw met een trapgevel aan de voor- en een aan de achterzijde. Tegen den top van
den voorgevel een schildhoudende leeuw (1598). Gemetselde
pilastertjes op kraagsteenen. Fries met vlechtwerk. Hooge stoep
met bordes. Gekroond gemeentewapen boven den ingang. In
den zijgevel ankers (1598).
De NED. HERV. KERK (H. Bonifacius) heeft een gepleisterd
schip (XV c) met 5/10-sluiting en eenen zeer verbouwden toren.
Steunbeeren, tegen een waarvan een zonnewijzer ( 1835). Inwendig
een houten tongewelf. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII b).
Doophek (XVIII a), geverfd.
Twee koperen doopbogen (± 170o).
Koperen voorzangerslezenaar (XVIII).
Heerengestoelte (XVII b) met overhuiving en gesneden bekroning.
Marmeren epitaaf van Jan van Gheel, heer van Spanbroek
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<t 1668); met beeldhouwwerk door Rombout Verhulst: om een
door een rif gehouden schild met het grafschrift bevindt zich
een omlijsting, gevormd door knaapjes met emblemen; te
weerszijden en onderaan geslachtswapens. Hiervoor een houten
hek (XVII c).
Zerken: van 1589, 1614, 1622, 1623, XVII a.
Klok, in 1519 gegoten door Peter Waghevens.
De R. K. KERK (gewijd 1854) bezit een koperen kroon (XVII).
De preekstoel (1764) is eenige jaren geleden verkocht.

TERSCHELLING.
Formerum.
Huis C 20 (1719), C 27 (XVIII A), C 30 (1749), de jaartallen
in vlechtwerk.
De Hoorn.
DE NED. HERV. KERK is een eenbeukig gepleisterd baksteenen
gebouw (verbouwd 1617), met 5/10-gesloten koor (XIII en
XV?) en een zwaren, vrijstaanden, door een houten spits
gedekten en beneden van reuzenmoppen opgetrokken toren
(XIII?). Het N.W. deel der kerk vertoont overblijfselen van
.een romaansch gebouw: twee rondboogvensters en een ingang
met rondboogveld, alle gedicht. De kerk bezit:
Doophek (1761).
Gesmeed ijzeren doopbekkenhouder (XVII).
Klok, in 17.23 door Jan Crans te Enkhuizen gegoten.

Eenige gevels in gele en roode baksteen, met jaartalankers:
1676, I721, 1 748, 1749.

Landerum.
Huis D 223 (1721).
Eenige verspreide oude HOEVEN.
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Liers.
Huis C 58 (166.), C 57 (1664), C 56 (1687).

Midsland.
Twee steenen GRENS- of STOEPPALEN

(XVII) voor de huizen

103 en 14 B.

De NED. HERV. KERK (1881, ter plaatse eener XVII a) bezit:
Grafzerken: 1 577, 1 5530 ), 1584, 1 593, 1 597, 1622, 1649, 1709,
1 733, 1760/98.
Drie koperen kronen (XVII).
Op het kerkhof eenige grafzerken, o.a. van

1574

en 1618.

Gevels in gele en roode baksteen:
B 167. Ankers (1610).
B 163. (XVII B).
B 156. Ankers (1648).
B 98. (1678).
B 122. (1698).
B 165. (1722).
B 120. (XVIII a).
B 150. Ankers (1722).
B II2. Ankers (1731).
B 98. Gebeeldhouwd masker.
Op het Strijper kerkhof (hooggelegen) eenige rechtstaande
zerken, o. a. van 1760, 1764, 1770, 1784, 1798, 1814; en vijf
fragmenten van stoeppalen (XVII b).

Oosterend.
Gevel (1702).
Eenige verspreide oude

HOEVEN.
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West- Terschelling.
Van de voormalige NED. HERV. KERK (H. Brandanus) staat
nog slechts de hooge zware toren (reeds in 1541 vermeld), die
in 1833 tot vuurtoren (de „Brandiris") ingericht, en toen
geheel ommetseld is. In dezen toren drie gedenksteenen (1594
en 1666). Hardsteenen wenteltrap.
De tegenwoordige kerk is een eenvoudig gepleisterd gebouw
(XVII). Zij bezit:
Rijk gesneden eiken preekstoel (XVII c).
Eiken doophek en dito gestoelte (XVII c).
Koperen doopboog (XVII c),
Grafzerken: 1669, 1797, 1800/1813.
Twee gegraveerde zilveren Avondmaalsbekers (1682).
Boomstraat. Trapgevel (XVII A) in gele en roode steen.
Gevels (XVII B, na den door de Engelschen gestichten brand
van 1666), meerendeels in gele en roode baksteen:
Burgemeester Mentzstraat A 11, A 27, A 30.
Langebuurt A 17, A 20, A 24 (trapgevel met ankers), A 26,
A 30 (ankers: 1668, twee stoeppalen).
De Ruyterdwarsstraat en De Ruyterstraat A 5.
Molenstraat A 10 (trapgevel).
Torenstraat A 5 (trapgevel met ankers), A 15, A 17.
Westerbuurtstraat A 21.
Gevels (XV I I I A):
Burgemeester Mentzstraat A 9 (trapgevel), A I I (ankers).
Langebuurtstraat A 32, A 38, A 40 (hiernaast een poortje
met steen + 170o), A 27 (ankers).
Torenstraat A 19, hoek Torendwarsstraat A 5 1 en A 57
(trapgevels), A 67.
Westerbuurtstraat A 9 (trapgevel).
Willem Barentsstraat A 5.
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STOEPPALEN, behalve

de reeds vermelde:
Langebuurtstraat A 25 (twee), A 42, A 52 (twee), Burgemeester Mentzstraat A 47 (twee), Molenstraat A 1 en A 12,
alle XVII A.
Torenstraat A 65 (XVIII b).
TEXEL.
a. Romeinsche voorwerpen.

Eenige Romeinsche bronzen voorwerpen, XVIII d in den
sedert geslechten heuvel „Sommeltjesberg" tusschen Oostereind en de Waal gevonden, bevinden zich in het Rijksmuseum
van Oudheden te Leiden.
De Burg.
d. Wereldlijke openbare gebouwen.

I. Het oude raadhuis (161 I) is in 1842 ontruimd en daarna
gesloopt.
In het tegenwoordige RAADHUIS worden bewaard: zilveren
bodeteeken (XVIII d), ijzeren kist (XVII), schilderij (XVII d):
Salomo's gerecht, portretten van Tromp en De Ruyter door
G. List (1824), landschap (XVII c door G. van Schagen).
2. Ult een huis (XVII b), dat sinds 1661 WONING VAN DEN
SCHOUT was, is nog een bergsteenen portiek (XVII c) over, nu
geplaatst in den zijgevel van het hotel „Texel", met halve zuilen
en festoenen langs de posten, waarboven een hoofdgestel met
gebogen fronton en twee wapens.
Onder dit hotel bevinden zich zware tongewelven over de
kelders. De toegang tot deze is met blauwe tegels bekleed.
3. Vischmarkt 41833).
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e. Kerkelijke gebouwen.

I. De NED. HERV. KERK (H. Johannes de Dooper), van 1470-1481 gebouwd (de vorige kerk stond in De Westen), XVII a
hersteld, is een gebouw van baksteen met schaarsche toepassing
van roode zandsteen en ook van tufsteen, bestaande uit een
schip met twee zijbeuken (XV d); een iets smaller koor (XV c)
welks sluiting afgebroken en (XVI) dooreen rechten muur vervangen is; een ingebouwden toren (XV d), waarvan de beide onderste
geledingen versierd zijn met banden van groote gele baksteen,
en waarvan de achtkante baksteenen spits in 1604 opgetrokken
is. nadat de vorige (in 1539), was ingestort. De toren is rijk versierd met nissen, zandsteenen rozetten en ruiten, en heeft overblijfselen van een balustrade of galerij boven de tweede geleding.
Bekronende balustrade (XVII a). Onder de spits: 1604, in gele
steen. In den zuidwand van het schip een ingang met geprofileerde omlijsting, in den noordwand sporen van dergelijken
ingang.
Inwendig: een houten tongewelf over schip en koor, halve
tongewelven over de zijbeuken. Dichtgemetseld venster met
traceeringen, in de meest oostelijke travee van het koor, aan
den zuidkant. Door segmentbogen gedekte spaarnissen met
zitbanken in het koor. De toren rust, in de kerk, op twee zware
zuilen. De kerk bezit:
Fragmenten van een zandsteenen doopvont (XV).
Koperen predikantslezenaar (1668), dito voorzangerslezenaar (XVIII a).
Orgel (XVIII d).
Gedenkbord (1728--1785).
Twee koperen kronen met schilden (XVII c) en twee (XVII d).
Drie kussens (1783) met het wapen van Texel.
Talrijke zerken (XVII en XVIII), waaronder de volgende met
gebeeldhouwde wapens: 1604, 1611, 1615, 1631, 1642, 1654,
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1664, 1697, nog vijf (XVII), 1781, 1 785 (de beide laatste met
marmer ingelegd.).
Klok, in 1649 door Conradus Splinter te Enkhuizen gegoten.
2. De DOOPSGEZINDE KERK (1882) bezit een Bijbel met
koperen sloten (1714) en eenig tinwerk.
3. De R. K. KERK (H. Johannes de Dooper), gebouwd in.
1860, vergroot in 1912, bezit:
Twee koperen kronen (XVII).
Verguld zilveren monstrans (1671, blijkens het meesterteeken_
van Joh. Bogaert te Amsterdam).
Verguld zilveren miskelk (± 1630).
Zilveren Godslamp (XVIII B).
Zilveren wierookvat en scheepje (XVIII d).
Crucifix met zilveren beslag (XVIII a) en ivoren corpus.
Vier zilveren kandelaars (XVIII a).
Twee schilderijen op paneel (XVII d): Pietà en H. Maarten..
De volgende, uit deze kerk afkomstige voorwerpen worden
in het Bisschoppelijk museum te Haarlem bewaard: drie heiligenbeelden (+ 1450), een marmeren groep (XVI): Graflegging
kruis en kolom van een kazuifel (XVII b), een kazuifel (XV B),
een paar roodleeren misdienaarsmuiltjes (XVII), een schilderij
op paneel (± 1600): aanbidding der HH. Driekoningen (Gids,
1913, blz. 22, 23, 29, 31, 32, 57, 188, 197).
1. Gebouwen van liefdadigheid.

Het WEESHUIS, gebouwd ter plaatse van het nonnenklooster
van St. Agnes, en in 1573 voor zijn tegenwoordige bestemming.
ingericht, bevat overwelfde kelders (XV) en eenige sleutelstukken (XVII), en bezit:
IJzeren kist (XVII).
De volgende schilderijen:Verlossing van den H. Petrus (±1600),.
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rop paneel; Rebecca en Eliezar (XVIIa), op doek; familiegroep
(16S9--1661, door Jan Albertsz van den Riethoorn), op paneel;
meisje, als Diana gekleed (XVII b, gemerkt: „Ada, 1203"), op
paneel.
g. Particuliere gebouwen.
I. Koogerstraat B 155. Baksteenen trapgevel (het benedendeel gepleisterd, de bekroning gewijzigd), met door kraagsteenen gedragen rondbogen, opklimmend tegen en met de
trappen. Fries met vlechtwerk. Rijk gesneden deurkalf met
wapen van Texel en banderol, waarop spreuk en: 1599. Ankers:
1599.
2. Binnenburg B 27. Dergelijke gevel (XVII a), gepleisterd
en met . vernieuwde pui.
3. Binnenburg B 373. Dergelijke gevel, eveneens gepleisterd
, en van nieuwe pui voorzien.
4. Gravenstraat B 108 (,,De Kikkert"). Dergelijke gevel
in gele en roode steen. Pui gewijzigd. Twee vensters met ontlastingsbogen. Geribde deur met klopper. Schoorsteen met
blauwe tegels bekleed.
5. Binnenburg B 377. Dubbele gevel, links met hout beschoten, rechts een gepleisterde trapgevel (XVII b). Kruisgewelven over de kelders.
6. Binnenburg B 25. Gepleisterde gevel (XVII b) met drie
gevelsteenen.
7. Steenen plaats B 193. Gevel (XVII b) met 'in- en uitgezwenkte zijkanten, toppilaster en krullen.
8. Binnenburg B 20. Gepleisterde topgevel (XVII A) met
toppilaster.
9. Achter Weversstraat B 541. Achtergevel (XVII A) met
vlechtingen van roode en gele steen. Cordonlijst.
10. Gravenstraat B 34. Gepleisterde top (XVIII b). Ankers:
1726.
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I I. Warmoesstraat B 528. Tuitgevel (XVIII A). Gesneden
deur. Siervaas (XVIII c).
Details:
Houten voorschotten met, meest versierde, makelaars hebben
de nrs. 35, 78, 81, 8 5, 94, IOI, 112, 149, 163, 188, 203, 249, 250,
33 1 , 33 6, 340, 346, 498.
Gesneden deuren (XVIII d—XIX a): Weverstraat 257, 267
en 351, Groene plaats 379.
Waalerstraat B 194. Deur (XVIII d). Gesneden raamhouten
(XVIII d). Omlijsting van een dakvenster.
Interieurs:
I. Weverstraat B 239. Bovenlicht (XVIII d). In een voorkamer: dubbele deur met paneelen (afkomstig uit het Huis
Brakenstein), waarop grisailles (1787, door A. Warmoes); omlijsting en betimmering (XVII d); in een andere kamer een
geschilderd behangsel (XIX a).
2. Weverstraat B 240. Witgeschilderde eiken betimmering
en deuren (XVIII B).
3. Steenen Plaats B 228. Twee gesneden deuren (XVIII d).
Gevelsteenen:

Op twee hekpijlers voor het plantsoen ten Z. der Ned. Herv.
kerk, waar voorheen de burcht stond, twee steenen (1611 en
het wapen van Texel).
Stoeppalen:
Vóór Walerstraat B 218: twee (XVI) met wapenschilden.
Vóór Binnenburg B 377: twee (XVII A).
XXI
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De Cocksdorp.
(1839) is e°n zaalkerk met torentje op
den westgevel. Zij bezit:
Hangenden eiken preekstoel met klankbord en bekroning,
met gesneden paneelen en met rijkgesneden trapleuning (XVIId).
Doophek (XVII d) met gesneden paneelen (twee ervan
vernieuwd).
Een en ander is afkomstig uit de in 1822 opgeheven Engelsche
kerk aan het Noordeinde in 's-Gravenhage.
Uurwerk (1843).
Twee zilveren bekers (XIX a), blijkens het opschrift afkomstig uit de Protestantsche garnizoensgemeente te Mechelen.
De NED. HERV. KERK

De R. K. KERK (1876) bezit:
Geverfde eiken communiebank en dito preekstoel (XIX a).
Vier koperen kandelaars (XVI).
In het Bisschoppelijk museum te Haarlem bevinden zich een
achthoekig paneel (:1: 160o): Abraham's offerande, en een
borstbeeld in relief (XVII B ? paneel uit een preekstoel ? ),
beide uit deze kerk afkomstig (Gids, 1913, blz. 195, nr. 292, en
blz. 220, nr. 107).
De Hoorn.
De NED. HERV. KERK is een baksteenen gebouw (XV), bestaande uit één rechtgesloten beuk, het bovendeel van welks
oostmuur (1646, blijkens de jaarankers) in gele steen vernieuwd
is; en een gepleisterden toren (beneden XV, boven XIX A
gewijzigd en van een houten balustrade voorzien). Rijk geprofileerde westingang. Sporen van het afgebroken koor zijn nog
zichtbaar.
Inwendig: houten tongewelf, in den oostmuur drie spitsboognissen. Gaanderij op houten Toscaansche zuilen en met balustrade, waaronder een opschrift (1701), vernieuwd 1892.
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De kerk bezit:
Gesneden fries (op een schild: 1670), afkomstig van het doophek, en nu onder het orgel aangebracht.
Twee geschilderde tekstborden (gesneden omlijsting 1670).
Koperen voorzangerslezenaar (XVII d), dito doopbekkenhouder (XVII d).
Koperen kroon (XVII d).
Klok (XV B), gegoten door Ricout Butendiic.
In de kerkekamer een bekleeding met blauwe tegels.
De

DOOPSGEZINDE KERK

bezit twee koperen kroontjes

(XVIII A).
De R. K. KERK is een eenvoudige schuurkerk (XVIII). Een
Moedergodsbeeld (XV A) van eikenhout, uit deze kerk afkomstig, is nu in het Bisschoppelijk museum te Haarlem (Gids,
1913, blz. 22, nr. 334).
Het huis H 23 heeft een houten voorschot (XVIII), onder
de daklijst blauwe tegels.

De Koog.
De NED. HERV. KERK is een baksteenen gebouw (XVIII a)
met een houten toren op den oostgevel. Tegen dezen gevel
ankers: 1719. Inwendig: houten gewelf met rozetten. De kerk
bezit:
Gothische zerk, alsmede zerken van 1 733, 1 735, 1738.
Uurwerk (XVII) met siersmeedwerk.
Ten Z.W. van het dorp, op een hoogte, waar de oude kerk
van Westerend stond, een opstaande zerk (1681) en een fragment
van een zandsteenen kapiteel.
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Oostereind.
De NED. HERV. KERK (H. Martinus) is een op een hoogte gelegen, grootendeels uit baksteen opgetrokken kruiskerk, waarvan

het noordwestelijk deel, van tufsteen, nog uit den romaanschen
tijd dagteekent, terwijl het dwarspand XV is en het met tufsteenbanden versierde koor XVI. De sluiting is afgebroken en
in 1724 (blijkens ankers) door een rechten muur vervangen.
De zware toren, die als zeemerk dienst doet, is XIX A geheel
nieuw bekleed. Op de spits een kruis (XVI). In den N.W.muur sporen van een rondboogvenster en van een met een
rondboog gedekten ingang. Inwendig: houten tonzoldering
(XVIII) met rozetten. De kerk bezit:
Koperen predikantslezenaar (1686, door C. Verruhert).
Dito voorzangerslezenaar (XVII B).
Dito doopboog (XVII B) en hoekversieringen van het oude
doophek.
Marmeren zerk (1757), zerken van 1604, XVII en XVIII.
Koperen kroon (verminkt) met schildjes (1683).
Twee tinnen kannen (XVII), twee dito bekers en borden.
Klok, in 1598 door Henrick Wegewart te Kampen voor de
kerk van Luttekebroek gegoten.
Uurierk (XVII).
De

DOOPSGEZINDE KERK (í7q5)

heeft een gesmeed ijzeren

lezenaar.
Het huis 0 30 heeft een houten gevelvoorschot en een gesneden kalf (XVII).
Het huis 0 164 heeft een gepleisterden trapgevel. Ankers:
1656. Inwendig: een bekleeding met blauwe tegels.
Houten schotten met gesneden makelaars (XVIII) vindt
men verder aan de firs. 26, 28, 3 6, 39, 4 1 , 45, 121, 167 en 169.
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Oude Schild.
Aan den weg naar De Burg overblijfselen van het fort Oude
Schans (í5q2).
Aan den weg naar De Hoorn de forten Redoute (i8i i) en
Lunette (t8í2).
De op een hoogte gelegen NED. HERV. KERK is een in 1740
naar het N. vergroot, in 1904 belangrijk hersteld en thans geheel
gepleisterd gebouw (XVII), zonder koor. In den oostgevel
een steen met cartouche (165o). Houten, met lei bekleed,
torentje op den westgevel. Inwendig: houten gewelven en een
galerij in den noordelijken uitbouw. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII c) met cartouches, waarin een schip
en het wapen van Texel.
Koperen predikantslezenaar (XVII c), dito voorzangerslezenaar, dito doopbekkenhouder en kaarsenarm (XVII d).
Koperen doopboog met het wapen van Tromp en: 1683;
twee koperen bekroningen van het doophek.
Drie koperen kronen met schildjes, waarvan een (1677) met
het wapen van De Ruyter en een (1678) met dat van Tromp.
Twee koperen wandarmen met schildjes (1743), een zonder
schildje.
Tiengebodenbord (1651, hersteld in 1792, geschonken door
R. Robberts van Glasco), geschreven door H. Boon.
Wapenbord (1758).
Zerken van 1720, 1758 en 1761 (marmer).
Twee zilveren bekers (XVII b).
Klok, in 1 782 door Pieter Seest te Amsterdam gegoten.
De R. K. KERK (1894) bezit een koperen kandelaar (XVI) en
twee (XVII).
Een voet van een verguld koperen kelkje (XVI) wordt nu
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TwISK.
in het Bisschoppelijk museum te Haarlem bewaard (Gids,
1913, blz. 23, nr. 486).

Het huis S 127 heeft een gevelsteen (XVII), S 131 drie sluitsteentjes (XVII) met kopjes.
In de BOERDERIJ LAGERHUIS, bij het huis Brakenstein, een
schouw met tegelbekleeding (XVIII).
De Waal.
De NED. HERV. KERK (1860, er was vroeger hier eene aan den
H. Odulphus gewijde kerk) bezit:
Zerk (1596) en eenige eenvoudige zerken (XVII en XVIII).
In de consistoriekamer een schilderij op paneel (afbeelding
van het dorp met de oude kerk) door C. A. Kramer naar een
schets (1814) door J. A. Crescent.
Eenige huizen, o.a. W 25 hebben houten voorschotten (XVIII).
Aan den weg naar Oostereind een STOLPHOEVE met voorgebouwd huisje, versierde windborden en ankers: 1729.

Westereind.
Het laatste overblijfsel van dit dorp, de
1859 gesloopt. Zie bij De Koog (blz. 322).

KERKTOREN, ís

in

T W ISK.
De NED. HERV. KERK is een baksteenen gebouw (XV c), bestaande uit een schip, vertimmerd tot consistoriekamer met
hierbovengelegen kerkeraadkamer; een hooger, 5/10-gesloten
koor; en eenen met slanke spitsboognissen versierden toren
(XV d), die elh gemetselde achtkante spits draagt. Het schip
is , aan de noordzijde met riet gedekt. Op een aanbouwsel ten Z.
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van den toren twee zandsteenen leeuwen (XVII). Inwendig:
op het westelijk schot een opschrift (XVII). De kerk bezit:
Preekstoel (1731) met gesneden houten lezenaar: het model
van den koperen predikantslezenaar (1731).
Doophek (XVIII b) met koperen lezenaar (1763).
Koperen doopbekkenhouder (XVII).
Twee koperen kronen en drie blakers.
r
Klok, in 1526 gegoten door Gherardus Schonenbo rch en
Johannes Wou.
Het huis nr. 53 heeft een gevel (1715) en een schroefvormigen
schoorsteen.
Nr. 32. Topgevel (XVIII) met geprofileerde baksteenen
lijsten en vlechtingen.
Nr. 6o. Topgevel met twee steenen: 1756.
UITC:EEST.
Marken- Binnen.
De NED. HERV. KERK heeft een klok, in 1620 gegoten door
Arent van der Put te Rotterdam.

Uitgeest.
De NED. HERV. KERK (H. Maria Geboorte) is een met klimop
begroeid gebouw van baksteen (aan den zuidkant van groot
formaat), bestaande uit een schip (XIV a), dat later met smalle
zijbeuken is vergroot; een 3/8-gesloten koor (XV) en eenen
onlangs opgevoegden toren (XIV a), die versierd is met rondboognissen en een gemetselde spits (vernieuwd 1726, hersteld
omstreeks 1900) draagt. Zuidportaal met trapgevel (1635).
Steunbeeren. Vensters meerendeels vergroot. Inwendig: houten
tongewelven, zware zuilen (overblijfselen van de oorspronkelijke
schipmuren?) met lijstkapiteelen (XVII). Opschriften (1641),
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uit de oude gewelven gezaagd, zijn nu als borden tegen het
vernieuwde gewelf opgehangen; boven de oostelijkste scheibogen aan den zuidkant staat: 1635, aan den noordkant: 1906,
in den oostwand der sluiting: 1594, hierboven in het gewelf
1641-1849. In den toren een vernieuwd kruisribgewelf met
ongeprofileerde baksteenen ribben. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII d).
Grafzerken: 1485, 1670, 1691, 1789; zerk van Corn. Cornelisz.,
den uitvinder van den houtzaagmolen.
Twee klokken, waarvan eene in 1648 gegoten door Eppe
van der Arck te Uitgeest, en eene in 1650 door F. en P. Hemony
te Zutfen.
De R. K. KERK (gewijd 1885) bezit:
Twee gedreven zilveren ampullen (XVII c).
Gedreven zilveren schenkblad (XVII c, met latere gravure).
Zes zilveren kandelaars (XVII c).
De volgende schilderijen: portret van een pastoor (E 1650,
op paneel), portret van een pastoor (1622, op paneel; volgens
moderne opschriften op de keerzijde zou de voorgestelde zijn
Rob. Rood, 1615--1630, pastoor te Uitgeest), portret van een
pastoor (1630, op doek, volgens opschrift Jacobus van de Sande,
1630-1636 pastoor te Uitgeest); twee biddende klopjes (+1650,
op doek; volgens het moderne opschrift echter: 1609); Blijde
Boodschap (XVIII a, op doek).
In het Bisschoppelijk museum te Haarlem: bovenrand van
een antependium (XVII A).
Het huis nr. 132 heeft een gesneden deurkalf (1659).
Meldijk 194. Gepleisterde en verminkte gevel (XVII a) met
twee leeuwenmaskers. Overblijfselen van ontlastingsbogen met
diamantkoppen; gevelsteen.
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UITHOORN.
De NED. HERV. KERK is een aan twee kanten driezijdig gesloten
gebouw (1834) met gemetselde pilasters en met houten torentje,
waarin een klok (met het wapen van Amsterdam), in 1659.
gegoten door Franciscus Hemony te Amsterdam.
De moderne R. K. KERK bezit:
Zilveren monstrans (XVIII c, werk van R. Ringnalda van
Leeuwarden, vgl. Voet no. 533).
Verguld zilveren Miskelk (1659, vermoedelijk werk van den
Augsburger M. Esselbeeck, volgens de merken).
Knipwerk in vergulde lijst (XVIII c).
URK.
In het wachtershuisje van den VUURTOREN een steen betreffende de stichting (1617) van den ouden vuurtoren door Gerrit
Jacob Witsen, burgemeester van Amsterdam.
De NED. HERV. KERK is een driebeukig baksteenen gebouw
niet een zwaren toren, waarop een modern achtkant. Steunbeeren. Rondboogvensters. Aan de noordzijde een ingang met
zandsteenen omlijsting, waarboven de wapens van Westfriesland,.
Amsterdam, Emmeloord en Hendrik Hooft, en een opschrift
betreffende den herbouw (1786). Inwendig een houten tongewelf
en houten zuilen. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII d).
Bord met de namen der predikanten.
Scheepje (XVIII).
Twee koperen kronen (XVII).
Klok, in 1461 gegoten.
GEREFORMEERDE KERK (1849).
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URSEM.
De moderne NED. HERV. KERK bezit:
Eiken doophek (XVII d) met gedraaide spijlen.
Koperen doopbekkenhouder (XVII).
Klok, in 1733 gegoten door Joan Nicolaas Derck te, Hoorn.
VELZEN.
Een in 1899 hier gevonden Romeinsche gouden ring met
gesneden kornalijn bevindt zich in het Koninklijk penningkabinet.
GRENSPALEN: een (XVI) aan den overweg bij het station Zandpoort, een (XVIIa) ten 0. van de Ned. Herv. kerk te Zandpoort,
een (XVII a) voor den oprit naar den molen aldaar, en een
in een weide bij het buiten Spaarnberg.

Driehuizen.
De NED. HERV. KERK iS een

eenvoudig gebouw (i688) met

vierkant torentje.
De R. K. KERK (gewijd 1894) bezit:
Preekstoel (XVII d), waarvan de kuip wordt gedragen door
.de figuur van een heilige.
Zilveren monstrans (XVIII b).
Gegraveerd zilveren ampullenblad (XVII b).
Twee zilveren ampullen (XVII d).

I Jmuiden.
De OUD-KATHOLIEKE KERK bezit:
Tabernakel, (XVII d) opgelegd met schildpad, met zilveren
beslag en met twee zilveren beeldjes.
Gedreven zilveren Miskelk (1614, Italiaansch werk).
Gedreven zilveren Miskelk (XVIII c).
330

VELZEN.

Gedreven zilveren ciborie (XVII B).
Zilveren busje (XVII) voor huisbezoek.
Kazuifel met geborduurd medaillon (XVI c, gerestaureerd).

Velzen.
De NED. HERV. KERK (H. Engelmundus, reeds VIII b wordt
hier eene kerk vermeld) is een gebouw, dat thans nog slechts
bestaat uit een schip, met tufsteenen noord- en westmuren
(XI—XII), waarin twee kleine, hooggeplaatste romaansche
vensters (dichtgemetseld) zichtbaar zijn; en eenen tufsteenen
toren (XIII a, in baksteen verhoogd XVI, hersteld 1732 en 1887)
met hoeklisenen en twee rondboogfriezen en gedekt door een
lage spits (1818, ter vervanging van een gemetselde spits. De
zuidmuur van het schip vertoont baksteenen spitsbogige scheibogen (XVI ? ) op achtkante pijlers van (of bekleed met ?) klein
formaat baksteen, waartusschen de intercolumniën dichtgemetseld zijn met reuzemoppen: de romaansche kerk is dus
uitgebreid met een ongeveer even breed zuidelijk schip, waarvan ook de west- en de zuidmuur nog gedeeltelijk over zijn.
De overblijfselen van het koor zijn XVIII a afgebroken, waarna
het romaansche schip éen (rechtgesloten) travee is verlengd.
In den noordmuur een dichtgemetselde opening met spitsboog.
In den westwand van den toren een steen met relief (XII):
Christus met kruisvaan. Overblijfselen van een kruisribgewelf
in den toren. In de kerk een wijzerplaat met omlijsting (XVIII b).
De kerk bezit:
Eiken preekstoel met leuning (XVIII c).
Koperen voorzangerslezenaar (XVIII).
Eiken banken (XVII); stoelen (XVIII d).
Zerk (XVII d, in den noordmuur), marmeren zerk (XVIII).
Twee klokken, waarvan eene in 1687 gegoten; en eene in 1745,
door Ciprianus Crans Jansz. te Amsterdam.
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Zandpoort.
De NED. HERV. KERK (1917, na het afbranden der vorige) bezit:
Twee koperen wandarmen en een koperen kandelaar (XVII).
Het KASTEEL BREDERODE, XIII A gesticht, in i426 verwoest
door de Kabeljauwschen uit Haarlem, daarna herbouwd, na
XV d vervallen, is in 1573 geheel onbewoonbaar gemaakt en vervolgens tot een puinhoopvervallen. Van 1862-1871 opgravingen
en herstellingswerken; sinds 1869 Rijksmonument. Baksteenen
door water omgeven gebouw, bestaande uit een voorburcht
(waarvoor oorspronkelijk een buitenhof met dienstgebouwen
lag) en een hoofdgebouw.
a. Van de voorburcht staat nog een vierkante, aan de kasteelzijde open, toren met een door een tongewelf overdekten doorgang, waarboven twee verdiepingen. Steenen wenteltrap.
b. Het hoofdgebouw. Aan de N.- en de W.-zijde van een binnenplein de overblijfselen van woongebouwen, aan de 0.- en de
Z.-zijde walmuren met weergang, waaronder rondbogige spaarnissen. Op de vier hoeken torens, drie waarvan vierkant zijn;
van dien op den Z. W.-hoek is slechts de onderbouw over,
evenals van den vierden (ronden) toren op den Z. 0.-hoek.
Naast den N. 0.-toren (donjon) een vijfde toren en hierbij aansluitend het poortgebouw met overwelfden doorgang en overblijfselen van meezekooien (XV). Een wenteltrap bedient
zoowel het poortgebouw als den aangrenzenden toren. In den
donjon twee met tongewelven overdekte vertrekken met gemetselde schouwen en muurnisjes; op den hoek een ronde, tot
achtkant overgaande traptoren. Boven de grachten uitgemetselde latrines. Van de overige gebouwen zijn nog slechts eenig
muurwerk en overwelfde kelders over.
In den donjon en in het café „Velzerend" wordt ee in verzameling aardewerk, steenen kogels en ijzerwerk, bij de opgravingen gevonden, bewaard.
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HUIS VELZEREND. Tegen het moderne café staat een lager,
gewit huisje met hoog pannendak en houten kruiskozijn. In
den achtergevel een fraai gesneden houten poortje, op welks
hoofdgestel een wapen en het jaartal 1638 zijn gesneden.

Van h,t voormalig JACHTVERBLIJF KRUIDBERG (XVII c)
zijn nog een trap en een vertrek over in de hofstede van dien
naam.
HUIS BEEKENSTEIN. Gewitte gevel (XVIII a) met gesneden
deurbekroning.
HUIS ROOSWIJCK (ten deele XVIII). In dit huis wordt o. a.
bewaard een portret van den admiraal Sweerts, alsmede eenig
zilverwerk, door dezen in i666 op den Engelschen vlootvoogd
Sir George Ayscue buitgemaakt.
HUIS SPAARNBERG. Gebeeldhouwde groep (Neptunus) door
A. Quellinus in de warande. Tuinbeelden (XVIII).

Vóór BEEK-EN-HOOVE een hek met twee kanonnen (XVII?)
als schamppalen.
MOLEN (1779).

VENHUIZEN en HEM.
Tusschen Hem en Venhuizen een hardsteenen
met schildhoudenden leeuw (XVII?).

GRENSPAAL

(1791)

Hem,
De in 1898 afgebrande NED. HERV. KERK (H. Lucas) was
een geheel gepleisterd en met klimop begroeid gebouw (vernieuwd XIX b). Van de xniddeleeuwsche kerk staat nog de
toren (beneden XIV) met vernieuwde spits en balustrade.
Slanke spitsboognissen met galmgaten met baksteenen stijlen
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en boogtoten. Spitsboogfries. Ingang (XV d). Op de sluiting
een leliekruis (XVI). De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII b).
Grafzerk (1615).
Bij deze kerk een HERBERG met trapgevel (1619) van baksteen
met zandsteenversieringen in den trant van Hendrik de Keyser:
cartouche en lintvormige vullingen der boogvelden.

Venhuizen.
Het RAADHUIS is een klein baksteenen gebouw (1662), welks
geveltop geflankeerd wordt door vleugelstukken met festoenen
en door twee leeuwen. Dakbekroning met smeedwerk en windvaan (1764).
De NED. HERV. KERK (H. Emerentiana) is eenbaksteenen kruiskerk (XV d, 1875 aan den westkant twee traveeën ingekort).
met 5/10-gesloten, thans vertimmerd en afgeschoten, koor;
en met eenen half ingebouwden toren (1875; de oude toren
was van hout en stond boven den westgevel). Steunbeeren
met bergsteenblokken. Koorvensters ten deele dichtgemetseld
met behoud der laat-gothische traceeringen. De dwarspandgevels versierd met hooge spitsboognissen (hierin rondboogvensters) waarnaast kleinere nissen met vischblaastraceeringen
en waarboven nissen in rozetvorm. In den top van den noordelijken gevel een nisje met zandsteenen bekroning. Inwendig:
houten tongewelven met laat-gothische sleutelstukken. In het
koor baksteenen traceeringen. In de vier hoeken der kruising
en in drie hoeken der koorsluiting rusten de ribben op houten
beelden (XV d), gesteld op colonetten en onder baldakijnen.
Op een balk achter het orgel: 1637. Op enkele houten stijlen
en op een trekbalk: 1716. In het koor een plank met opschrift
betreffende den bouw van den ouden toren (1501). De kerk bezit:
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Eiken preekstoel (XVII d) met gesneden paneelen en een,
koperen doopbekkenhouder (XVII).
Eiken doophek met gedraaide spijlen (XVII d), met een.
koperen doopboog en een koperen lichtarm (XVII).
Twee koperen lezenaars (XVII d).
Tiengebodenbord (1639--1640); gedenkbord (i656) betreffende de vondst van een steen, waarop het jaartal 999 zou hebben
gestaan.
Klok, in 1500 gegoten door Gerhardus de Wou.
VLIELAND.
Oost-Vlieland.
In den gevel van het RAADHUIS (1855) bevinden zich twee
gevelsteenen, een met het wapen van Vlieland en een met een
cartouche (1596, afkomstig uit het vorige gebouw ?) In het
raadhuis worden bewaard : een schilderij (XVII op paneel)
en een hellebaard.
De NED. HERV. KERK is een eenvoudig, ten deele gepleisterd.'
gebouw van gele baksteen, in kruisvorm, in 1647 opgericht
(blijkens ankers in den voorgevel), in 1840 hersteld. De noorden de zuidarm zijn afgeschoten door gesneden eiken portieken
(1647). Houten tongewelven. In een boog het jaartal 1647. Dekerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII b) met gesneden klankbord, en
koperen lezenaar (XVII b).
Koperen voorzangerslezenaar en doopbekkenhouder (XVII b)..
Eiken doophek en doopbank (XVII b); eiken banken (XVII)..
Tiengebodenbord (XVIII).
Grafzerken: 1610, 1616, 1617, 1624, 1636, 1640, 1642, 1658,
1671-1685, 1683, 1696, 1706, 1723, 1699-1727, 1733 (twee),.
1816.
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Vijf koperen kronen (XVII), waarvan twee met schildjes
(i66o).
Twee gegraveerde zilveren Avondmaalsbekers (1618 en 1651),
,eenig tinwerk (XIX a).
Op het kerkhof eenige zerken (1690, 1719, 1738-1740, 1744,
1 74 6) en zes walvischkaken (1753, I75, 1 774, 1778).
Het ARMENWEESHUIS is een laag gebouw van gele baksteen
met een topgeveltje over het midden. Het bevat een houten
bord met gedicht (1732) en een visschersschip (+ 1800).
Gevels:
A 38. (,,Tromphuis"). Gepleisterde gevel. Ankers (i6i?)
A 20. Gepleisterde trapgevel. Ankers (1661).
A 123. Gevelfragment. Ankers (1662).
A I22. Gepleisterde trapgevel.
A 22. Houten gebouwtje: voormalige keuken der Admiraliteit.
A 94. Ankers (1678).

WARDER.
De NED. HERV. KERK (1847, ter vervanging eener kruiskerk)
bezit:
Eiken preekstoel en doophek (XVIII c).
Koperen doopboog (1765); ook het houten model van dezen
boog.
Twee koperen lezenaars (XVIII).
Drie koperen kronen, zeven koperen blakers (XVII).
Klok, in 1685 gegoten door Claudy Fremy te Amsterdam.
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WARMENHUIZEN.
De NED. HERV. KERK (H. Ursula) is een baksteenen gebouw
met zandsteenen lijstwerk en driepas-versieringen aan een der
steunbeeren (de andere zijn gewijzigd). Zij bestaat uit een
schip (XV) met een later langs den toren doorgetrokken noordbeuk (de zuidbeuk is XVIII afgebroken, waarna de intercolumniën zijn dichtgemetseld); een 5/io-gesloten koor; en
eenen toren, waarvan de voet uit reuzemoppen is opgemetseld, en die hoogerop versierd is met rondboognissen (XVI).
Nieuwe balustrade, gedragen door consoles (XVI). Lage
houten spits. De vensters van-het koor zijn meerendeels dichtgemetseld. Overblijfselen van baksteentraceeringen en een wapenschild in de meest westelijke travee. Inwendig: over het schip
en den zijbeuk tongewelven met geprofileerde sleutelstukken;
korte zuilen (XV) op hooge achtkante voetstukken en met
lage kapiteelen, versierd met laat-gothisch bladwerk; in den
zijbeuk muurschalken met kapiteelen. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVIII a).
Eiken koorhek (XVII b).
Zerken: 1629, 1666-168o, 1691.
Klok, in (15)95 gegoten door Wilm Wegewart te Deventer.
De gewelfschilderingen (XVI a), van Jan van Scorel, welke
zich in het koor bevonden, zijn overgebracht naar de oefenschool achter het Rijksmuseum te Amsterdam: negen paneelen,
waarvan vijf het Laatste Oordeel voorstellen, en de vier andere:
den Manna-regen; Mozes, de tafelen der Wet verbrijzelend;
Abraham en Melchisedech; den tocht der Israëlieten door de
Roode zee.

De R. K. KERK bezit:
Zilveren ampullenblad (XVII c).
Zilveren wierookvat en -scheepje (XVII c).
XXII
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Fragmenten van borduurwerk van een kazuifel (XVI), in.
een lijst gezet.

WATERGRAAFSMEER.
Het voormalig RECHTHUIS ( 1 777) heeft een baksteenen gevel
met hoekpilasters en met driehoekig houten fronton over het
midden. Toscaansche portiek. Te weerszijden van het middenvenster afhangende festoenen.
In den politiepost hiertegenover een steen (XVIII d), afkomstig uit het vroegere TOLHUIS te dezer plaatse.
De huizen A 68 en A 67 hebben ankers (resp. 1745 en 1749)..
BUITENPLAATS FRANKENDAAL. Baksteenen gevel (XVIII a)
met hoekpilasters en versierde middentravee met dakvenster
in gesneden omlijsting. Kroonlijst op consoles. Houten dakbalustrade. Langs het bordes een gesmeed ijzeren hek (XVIII a).
Inwendig: gang met stucwerk; in een kamer een marmeren
schoorsteen (alles XVIII a). In den tuin een marmeren fontein
met beeldhouwwerk (XVIII a). Houten hek (XVIII d).
BUITENPLAATS ' ROZENBURG. Betimmering en schoorsteenmantels (XVIII c). Koepel (XVIII c).
BUITENPLAATS VOORLAND.

Twee hekpijlers (XVIII).

WEESP.
d. Wereldlijke openbare gebouwen.

I.

WACHTHUIS

(1827) der schutterij, ter plaatse van het

„ Jonge C onvent".
Het RAADHUIS is van 1772-1776 naar het ontwerp van
Jacob Otten Husly gebouwd. De voorgevel, van zandsteen.
2.
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met een hardsteenen plint, heeft een vooruitspringende middenpartij met drie ingangen, waarboven eene verdieping met
Dorische pilasters en een balcon, en eene met Ionische pilasters.
Als bekroning dezer partij een driehoekig fronton met het gemeentewapen. Op het dak een open koepel op een met festoenen
versierden vierkanten onderbouw. Klok, in 1776 door Pieter
Seest te Amsterdam gegoten. Windwijzer: het oude gemeentewapen. Twee met beeldhouwwerk versierde schoorsteenen.
Inwendig: vestibule, waarvan door Toscaansche zuilen en
een gesmeed hek het achtèrdeel als Vierschaar afgescheiden is;
hierin zinnebeeldige versieringen van stuc, marmeren bank
en Justitiabeeld (XVII, afkomstig uit het vorige, in 1827 afgebroken stadhuis); achter de Vierschaar twee ondergrondsche
gevangenissen en een verborgen trap, uitkomend bij de raadzaal erf bij de folterkamer; hoofdtrap met eiken leuning; traphal
met stucplafond; op de verdieping de burgerzaal met vloer van
ingelegd marmer en met stucversieringen boven de in eiken
omlijstingen gevatte deuren; eiken tafel (XVII); in de raadzaal
Ionische pilasters van stuc, marmeren schoorsteen met fries,
waarin attributen der Gerechtigheid, eiken balie, boven twee
deuren schilderijen, regentenstuk (± 1650; door G. J. Sibylla);
in de burgemeesterskamer een stucplafond, marmeren schoorsteen, mahoniehouten kast (XVIII d), twee schilderijtjes (XIXA)
met afbeeldingen van een poort, regentenstuk (1652 door
G. J. Sibylla, gerestaureerd door Hesterman); in de secretarie
(voorheen burgemeesterskamer) een betimmering, marmeren
schoorsteen met wapen en schilderij: Judith en Holofernes
(:1: 1640, door G. J. Sibylla), boven de deuren twee schilderijen:
Abraham's o ff er ( ?) en Ruth en Boaz (± 1650 door G. J. Sibylla),
nog een schilderij: groep van drie burgemeesters (1821, door L.
Moritz), notenhouten kabinet (± 1700). De trap naar de tweede
verdieping heeft een marmeren borstwering, en, op het trapportaal, een marmeren monument ter vereeuwiging van de
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stichting van het gebouw. Op de bovenverdieping: de vroedschapskamer (nu tot gemeentelijk museum ingericht, zie h) met
eiken betimmering en rood-trijpen behangsel, schouw met
gemeentewapen; in de kamer ten Z. van de laatstgenoemde
een betimmering en een zijden behangsel (XVIII c); in het
voormalige kantongerecht een eiken betimmering en balie
(XVIII c), marmeren schoorsteen met stucversiering, gedrukte
kaart (± 1750) van het Hoogheemraadschap; in de archiefkamer een eiken kast (XVII) waarin een HS.: Bouc van den
verlichten mannen (geschrei on door Pieter Swanincs, 1468),
op den zolder een opmeting (1897) van den toren der Groote
kerk.
-Op de binnenplaats een steen (XVII) met opschrift, afkomstig
uit het oude raadhuis.
e. Kerkelijke gebouwen.
I. De NED. HERV. KERK (H. Laurentius), in 1462 gewijd,
in 1855 verbouwd en in 1913 hersteld door den gemeente-architect Plaat, is een gebouw van baksteen met spaarzame toepassing van tufsteen, bestaande uit: een schip (XV c) met twee
zijbeuken; een 5/10-gesloten koor (XV a, verhoogd XV d) met
een traptoren; en eenen grootendeels baksteenen toren (beneden
XIII c, de vierde geleding, XIV A, grootendeels met tuf bekleed,
de bovenste XVI—XVII) met ingesnoerde achtkante spits
(XVI d), bekroond door een open koepeltje met peer en windwijzer. Aanbouwsels: ten Z. van het schip de kosterswoning
(XVII) en een portaal (XVI, thans keuken) met banden van
tufsteen en met een dichtgemetselden ingang; ten Z. van het
koor twee aanbouwen waarvan de oostelijke een (gewijzigden)
topgevel aan den oostkant heeft; ten O. van den noordbeuk een
klassiek portaal (1673). Op het koor een koepeltje met een
windvaan: H. Laurentius. De bovenlichten der twee westelijke
traveeën zijn dichtgemetseld. Inwendig: zuilen; een doorloopend
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houten tongewelf over schip en koor, halve tongewelven over de
zijbeuken. Geprofileerde sleutelstukken (XV). In het koor
spitsboognissen (voor beelden) onder de muurschalken. De
kerk bezit:
Eiken koorhek met koperen spijlen (+ 1525) en met gaten
voor doken ter bevestiging van beelden. Sporen van polychromie
nog zichtbaar.
Eiken preekstoel (XVIII d) met oudere bekroning (XVI a),
boven het klankbord aangebracht.
Koperen voorzangerslezenaar (XVII d); overhuifde eiken
heerenbank (XVII A) en twee banken (XVII).
Orgel (1825, door gebr. Batz te Utrecht).
Zerken: 1508 (priesterzerk), gebeeldhouwde van 1602, 1629-1638, 1671, XVII, 1718, 1740 (twee), 1760, 1766-1775, nog
verschillende XVII en XVIII.
Tiengebodenbord en credobord (beide XVII).
Drie psalmbordjes (XVII c).
Vier rouwborden met wapens (1664, 1680, 1705, 1746).
Wapenbord (1672, gehavend).
Drie zilveren bekers (XVII d) en vier dito borden (XVII d).
Drie klokken, eene in 1664 door Henrick Wegewart te Kampen,
eene in 1674 door P. Hemony en eene in 1763 door Pieter Seest
te Amsterdam gegoten.
Klokkenspel van 29 klokken, waarvan eene in 1506 door
Gherardus de Wou, eene in 1562 door Gherardus Moor, eene in
1711 door Claes Noorden en Jan Albert de Grave, eene in 1805
door Henricus Petit, de overige in 1671 door P. Hemony gegoten.
In het koor een klok (XV A), afkomstig uit het angelustorentje, en een laat-gothische tafel (XVI a?).
In de kerkemeesterskamer: een spiegel in eene omlijsting
(XVIII c), drie houten spreuklinten (1755, vermoedelijk afkomstig van het vorige orgel), twee koperen blakers (XVII).
De consistoriekamer, van den zuidbeuk uit toegankelijk,
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heeft een gesneden dubbele deur met omlijsting en bekroning
(XVIII c), en bevat een houten schoorsteen met spiegelomlijsting
(XVIII c), alsmede vier afbeeldingen der kerk.
Een verzameling Hss. uit het archief der kerk berustsinds 1846
in de Koninklijke Bibliotheek en gedeeltelijk in het raadhuis.
2. De EVANG.-LUTHERSCHE KERK (1818) aan de Nieuwstad heeft een ingang, versierd met festoenen en gesneden deuren
(XIX a). Open houten torentje boven den voorgevel. Zij bezit:
Eiken altaar met altaarhek, doopbanken en betimmering
(alles XVII d) .
Eiken preekstoel (XVII d); op het altaar een koperen lezenaar
(XVII B).
Orgel (1769 door Joh. Strumpler te Amsterdam) met wijzerklokje (XVIII b).
Zilveren doopschotel (1793); verguldzilveren broodschotel
(1656), zilveren Avondmaalsbekertje (XVII b); verguldzilveren
Avondmaalsbeker.
In de consistoriekamer een eiken tafel (XVII) met schuiflade
en twaalf stoelen (XIX a).

3. De R. K, KERK (1858) bezit:
Verguld zilveren miskelk (1620, blijkens jaarletter).
Geborduurd stel paramenten (± 1700).
Tien koperen kandelaars (XVII).
Thans in het Bisschoppelijk museum te Haarlem: een met
schildpad opgelegde tabernakel (:1: 1700).
1. Gebouwen van liefdadigheid.
I. Het ST. BARTHOLOMEUS GASTHUIS bestaat uit: a. een
noordelijken vleugel (XVI), waarvan het westelijk deel in 1772
wegens den bouw van het raadhuis afgebroken is. Baksteenen
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gevel met banden van bergsteen. Geveltop afgebroken. Vier
gevelsteenen (1612). In den gevel aan de Gasthuissteeg een
geribde deur met rijk gesneden kalf (1623).
b. een middendeel, dat in 1911 verbouwd en van een nieuwen
gevel voorzien is;
c. een zuidelijken vleugel met muurpilasters. De voorgevel
aan het binnenplein heeft een driehoekig fronton en twee
cartouches, waarin: 1650. In den achtergevel aan de Schoolsteeg
een dichtgemetselde ingang met fronton en opschrift (1650).
Inwendig: in den zuidelijken vleugel de regentenkamer met
schouw (XVII) en eiken paneelwerk om den ingang naar den
kelder, twee eiken kasten (XVII en XVIII), acht matten stoelen
,(XVII), vier met trijp bekleede stoelen (XVIII). Schilderijen
{in slechten staat): Salomo's Gerecht (?), de zeven Werken van
Barmhartigheid (1647, door G. J. Sibylla), stilleven (XVII a)
op paneel; de Zondeval (XVII a) op paneel; een landschap (in
,den trant van J. H. Roos en J. v. d. Does); mansportret (± 1820)
in pastel.
2. Als herinnering aan de stichting (1718) van Cornelis van
Drosthagen is in den gevel Middelstraat 20 een steen ingemetseld (1778). In de Middelstraat g—T I bevinden zich drie
steenen: Geloof, Hoop en Liefde (XVII A) en een steen:
,,Drosthagen".

g.

Particuliere gebouwen.

I. Oude gracht, hoek Achterom. Geverfde gevel (XVII a)
met bergsteenen lijsten. Aan den noordkant overgebouwde
verdieping. Staafankers. Pui gewijzigd.
2. Achtergracht 56. Topgevel (XVII A) met toppilaster,
waartegen een anker. Twee gemetselde waterlijsten. Ontlastingsbogen boven de (gewijzigde) vensters.
3. Achtergracht Oz. I. Pakhuisgevel (XVII) met gevelsteen.
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4. Achtergracht 67. Twee geheel verbouwde gevels (XVII).
Twee gevelsteenen (i800 en 1857).
Gevels (XVII d) van het Amsterdamsche type: met ingezwenkfe kanten, waarop festoenen, en met krullen:
5. Hoogstraat 47. Festoenen om het topvenster en drie
als versiering van den gevel.
6. Binnenveer 9. Dergelijke gevel, eenvoudiger.
7. Hoogstraat 28. Gebogen fronton. Krullen.
8. Hoogstraat 34. Steenen lint: 1675.
Verder:
9. Binnenveer 10. Eenvoudige halsgevel (XVIII a) met
gebogen fronton.
10. ' Nieuwstad 18. Gevel (XVIII c) met rijk gesneden deur,
kalf, een bovenlicht, versierde vensterdorpels.
II. Plein, hoek Oudegracht. Kroonlijst met consoles
(XVIII c). Gesneden deur.
Fragmenten.
Krom Elleboogsteeg. Overblijfselen van een gevel (XVII).
Details.
Naast Oudegracht 41. Poortje met steen (1710), waarop
afbeelding van een kerk.
Binnenveer 7. Houten deuromlijsting (XVIII a).
Achtergracht Wz. 70. Windvaan (XVIII).
Hoogstraat 6o--6i. Deuromlijsting (XVIII d).
Hoogstraat 32. Bovenlicht (XVIII d).
Hoogstraat 48. Deur en omlijsting (XVIII d).
Hoogstraat 24. Boven- en onderdeur, en deurkalf (± 1800).
Hoogstraat 55. Deuromlijsting (XIX a).
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Gevelsteenen, voor zoover nog niet vermeld:
Hoogstraat 9-10 (drie, XVII a), Hoogstraat 21 (drie, XVII a,,
een ervan heeft een cartouche, waarin later: 1756), Oudegracht
131 (twee, 1660), Achtergracht Wz. 33 (1781), Achtergracht 107.
(1798), Nieuwstraat 28 (XVIII), Nieuwstraat 50 (XVIII).
Ankers: Achtergracht Oz. 117 (1771).
h. Museum.

Het MUSEUM ten raadhuize (zie d 2) bevat o.a.: verguldzilveren
hálsketen (+ 1500) der handboogschutterij met eenige geëmail-leerde schildjes, een vogel en een Wederdooperspenning (1534),
genielleerde gordelgesp (XVI) met kettingen waaraan naaldenkokers, schaar enz.; bronzen aquanianile (XIV A), een gerechtsdoornstokje, gedreven koperen schotel (XVI B) met St. Joris
erop, twee gedreven zilveren gildeplaten (1648), verguldzilveren
zegelstempel (XVII), zilveren bodeteeken (XVIII), geschilderde
plattegrond der stad op paneel (1551, door Corn. Antoniszen),
twee kaarten van Weesp (1613 en 1618, door den landmeterL. Jz. Sinck), eiken tafel (XVII), acht stoelen (XVIII), schilderij:
Christus en de cijnspenning (± 1640, door G.J. Sibylla); schilderij
Salomo's eerste recht (1635, door G. J. Sibylla, blijkens opschrift
hersteld door M. C. v. Maes in 1703); schilderij: het vroegere
raadhuis (gemerkt J. N., 1763); geschilderd bord met het stadswapen (1646).

WEESPERKARSPEL.
Gein Nz. B 55 . BOERDERIJ GROENEWOUD met gepleisterden°
gevel, toppilaster en ankers (1676).
Bij de Geinbrug. HUIS SCHOONOORD. Twee gemetselde hekpijlers met siervazen (XVIII A).
Gein Nz. BOERDERIJ EIBERGEN. Ankers (XVII).
Gein Zz. B 98. Deuromlijsting en bovenlicht (XVIII d)..
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WESTWOUD, OUDDIJK EN BINNENWIJZEND.

Buitenveer 56, naast het Gemeentehuis. Deuromlijsting
,(XIX a).
Het HuIs AMERIKA aan de Vecht, heeft hardsteenen stoepwangen (XVIII A).

WERVERSHOOF.
De R. K. KERK (1875) bezit het volgende koperwerk:
Gegoten kandelaar (XVI).
Elf gegoten kandelaars (XVII).
Zes geslagen kandelaars (XVII d).
.en het volgende zilverwerk:
Vergulden monstrans (XVII b).
Altaarschel (XVII B).
Godslamp (XVII B).
Crucifix met corpus (XVIII c).
Vier kandelaars (XVII) en vier (XIX b).
WESTWOUD, OUDDIJK en BINNENWIJZEND.
Aan den weg naar Hoogkarspel een hardsteenen
(1754) met een schildhoudenden leeuw.

GRENSPAAL

]3innenwijzend.
De oude NED. HERV. KERK (XV d) is in 191 I verbrand en toen
in den ouden stijl herbouwd door den architect J. F. L. Frowein.

Westwoud.
ter plaatse van een tufsteenen
:gebouw, het z.g. „heidensche kerkje" (± 1300, met later koor),
bezit:
Koperen predikantslezenaar (XVIII) en drie koperen kronen
(XVII).
De
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Klok, in 1684 gegoten door Claudy Fremy te Amsterdam.
Thans in het Bisschoppelijk museum te Haarlem: een kleine
altaarsteen, een fragment van een steenen groep (XV B):
Gethsemane; een basrelief (a i500).
De R. K. KERK (H. Martinus) bezit het volgende zilverwerk:
Vergulden monstrans (XVII c).
Vergulde ciborie (XVII c).
Gedreven blad (Amsterdamsch werk, 1663 blijkens jaarletter).
Wierookscheepje (± 1650); wierooklepeltje (XVII c).
Gedreven altaarschel (XVII b).
Leeswijzer (XVII).
Zes kandelaars (XVII c).
Twee oude STOLPHOEVEN met rieten dak en teruggebouwden
schuuringang. Die aan den straatweg (W. 90) heeft een houten
voorschot met deur (= i800) en een zomerkeuken.

WESTZAAN.
d. Wereldlijke openbare gebouwen.

Het RAADHUIS, als „Rechthuis der banne van Westzaanen"
in 1782 gebouwd door Antonie Ziesenis naar teekeningen van
J. S. Creutz, is een baksteenen gebouw met afgeronde hoeken,
zandsteenen middenpartij en kroonlijst. Vóór den gevel tweemaal
twee Ionische zuilen, waarboven een driehoekig houten fronton
met het gemeentewapen en attributen. Koepeltoren, waarop
een vergulde zon en twee bijlbundels. Boven den ingang een
Latijnsche tijdspreuk (1782). In den zijgevel een marmeren
steen betreffende de stichting (1781). Inwendig: eiken trap
(XVIII d); zes eiken kisten (XVII); in de raadzaal een betimmering, een marmeren schoorsteen, boven twee deuren gipsmedaillons, 24 leuningstoelen (alles XVIII d), een Empire kroon.
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e. Kerkelijke gebouwen.

I. De NED. HERV. KERK is een baksteenen gebouw (1740), waarvan de plattegrond den vorm heeft van een kruis, in welks
binnenhoeken kwartcirkels zijn geschoven. In elk der vier
topgevels twee rondboogvensters; de oostelijke heeft pilasters
en zandsteenen versieringen met het gemeentewapen in den top.
De voor den westgevel staan gebleven toren der middeleeuwsche
kerk, welks spits in 1762 vernieuwd was, is in 1843 ingestort.
Op den deksteen van een hekpijler ten Z. der kerk: 1726. Inwendig: houten tongewelven, in de kruising gedragen door vier
pijlers, waarop opschriften betreffende de stichting. De kerk
bezit:
Preekstoel (XVIII c), de kuip gedragen door een pelikaan.
Twee koperen lezenaars (XVII d).
Koperen doopbekken-, en dito zandlooperhouder (XVII).
Vier koperen kronen en een lichtarm (XVII).
Zerken: een (1637), eenige (XVIII A).
2. De VERMANING DER FRIESCHE DOOFSGEZINDEN aan het Zuid
is een houten gebouw (1731) met een tribune en een eiken betimmering. Zij bezit:
Eiken banken (XVIII).
Vijf koperen kronen (XVIII), twee kleine koperen kronen
(XVIII), twee koperen lichtarmen als dragers der lezenaars.
In de consistoriekamer: een schoorsteenbekleeding van
blauwe tegels; een ingebouwde Zaansche klok; een koperen
lichtarm, een kandelaar en een blaker; een Keulsche kan (XVIII).
Hier wordt eene in 1728 vermaakte boekerij bewaard, waarin
o.a. eenige atlassen, uitgegeven door Joan Blaeu en een bijbel
van 1629 in geperst lederen band.
3. De VERMANING DER WATERLANDSCHE DOOPSGEZINDEN is
een modern gebouw. Uit het vorige gebouw (1695) is de.preekstoel (XVII d) afkomstig.
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f.

Gebouw van liefdadigheid.

Het WEES- EN ARMENHUIS heeft een gevelsteen (1717) met
voorstelling van de legging van den eersten steen. Houten
achtergevel.
g.

Particuliere gebouwen.

Huis A 23 (aan den voet van den dijk) heeft een gecementen
voorgevel (XVIII b) met hoog opgaande middenpartij, bekroond door een gebogen fronton en twee beelden: Apollo en
Diana. Onder het fronton een beeld: Mercurius. Deuromlijsting,
waarboven: 1729 en een zonnewijzer in omlijsting (XVIII b).
Deur en bovenlicht (XVIII d). In den zijgevel twee ovale lichten in omlijsting. Inwendig: een oud-Zaansche kamer met
uitbouw: ellipsboog met gesneden kuifstuk; balkenzoldering
en beschilderde betimmering; schoorsteenbekleeding van blauwe
tegels.
A 112. Huis (XVIII) met „luchthuis".
A 114. Houten gevelvoorschot (XVIII d).
E 61. Houten gevelvoorschot (XVIII d) met gesneden
siervaas.
D 2. Gesneden deurkalf, waarop een paltrokmolen en: 1685.
F 21. Houten gevelvoorschot (XVIII d).
E 77. Gesneden deurkalf (1752).
E 78. Gesneden nokversiering (XVIII).
F 19. Twee dakvensters en een deuromlijsting (XVIII d).
F 17. In een kamer een geschilderd behangsel (+ 1800).
Groote open PALTROKMOLEN (1719) „De Groote St. Jacob".
Houtzaagmolen. Drie gesneden nokbekroningen.
PAPIERMOLEN (XVIII c) „De Schoolmeester".
HOUTZAAGMOLEN (XVIII B?) „De Tweeling".
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WIERINCEN.

Hypolitushoef.
(H. Hippolytes), wier schip in 1674 is
ingestort en daar :a herbouwd, is een in 1839 en in 1895 hersteld gebouw, bestaande uit een eenbeukig baksteenen schip
(1675) met een iets smaller 5/TO-gesloten tufsteenen koor (XIII)
en eenen toren, welks benedendeel (XIII) van tufsteen en welks
overige deel (XV) van baksteen is. Boven den spitsbogigen
ingang een kalf van roode zandsteen met: 1675. De toren heeft
een gemetselde baksteenen spits (XVI d). Inwendig: vernieuwd
houten tongewelf; gedeelten van het schip en van het koor
afgeschoten voor consistorie- en catechisatievertrekken. De
kerk bezit:
Eiken preekstoel en doophek (XVII c).
Eiken banken (XVII c).
Twee gesmeed ijzeren doopbogen (XVII) ; bekroond door een
koperen en een houten ridderfiguurtje.
Gesmeed ijzeren voorzangerslezenaar.
Koperen doopbekkenhouder (XVII).
Gebrandschilderd glasraam (1676, door Claes van der Meulen)
van 4 X 3 panden met de wapens van West-Friesland, van
Alkmaar, Hoorn, Edam, Medemblik, Enkhuizen, Monnikendam,.
Edam en Purmerend.
Talrijke zerken (ten deele bedekt), o.a.: priesterzerk (15 ..)r
1642, 1680, 1730, 1766 en nog verschillende (XVIII).
Drie koperen kronen (XVII d).
Eenig tinwerk (XVIII).
Klok, in 1440 door Willam Butendiic gegoten.
In het Rijksmuseum te Amsterdam bevinden zich een sarcofaag (XI) en fragmenten van beeldhouwwerk (XV), afkomstig
uit deze kerk.
De NED. HERV. KERK
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De R. K. KERK (1867 door Th. Molkenboer) bezit:
Geverfde communiebank en preekstoel (XVIII B).
Verguld zilveren monstrans (1645).
Vergulden Miskelk (1641).
Thans in het Bisschoppelijk museum te Haarlem: een zilveren
bekertje met opgehechte munten, o.a. van 1683 en 1691; en een
geborduurd medaillon met voorstelling van den H. Cornelius
(Gids, blz. 32, nr. 29 en blz. 190, nr. 214).
In het huis C 119 een steen (1652) met de afbeelding der
Ned. Herv. kerk.
In de OUDHEIDKAMER worden o.a. bewaard: blauwe tegels,.
zegelstempel (XVII), betimmering (XVII) eener bedstede,
kaart van Wieringen (1756, door Matthijs de Borger), schoolplak (1789).
Den Oever.
De NED. HERV. KERK iS een klein, eenbeukig gebouw (XIV a)'
zonder koor. Houten torentje (1879) op den westgevel. In den
noordmuur twee, in den zuidmuur (groot-formaat baksteen) één
ekoppeld venster, alle drie dichtgemetseld. Hieronder overblijfselen van een waterlijst. Koor afgebroken. Inwendig: houten
zoldering met geprofileerde sleutelstukken (XV). Op een balk
onder het orgel het gemeentewapen en: 1846. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (1672, door Corn. Harmensz).
Eiken doophek (1671, door denzelfde) met een spreuk en
een huismerk, en een gesmeed ijzeren voorzangerslezenaar.
Gesmeed ijzeren doopboog met verguld gesneden ridderfiguurtje.
Tekstbord (1831).
Koperen k;oon (XVII).
Eiken offerblok (1672).
g

351

_

WIERINGEN.

Oorlogsscheepje (+ 170o).
Uurwerk (XVII).
Vóór den westgevel der kerk en door een smalle gang ervan
gescheiden, overblijfselen (XIV ?) van het

ST. ELISABETHSGAST-

thans als schuur gebruikt. Tandlijst. Sporen van hooggeplaatste rondboogvensters.
HUIS,

Bij Thijssen (herberg) een tegeltableau (XVII).
Oude MOLEN (XVII?).

Oosterland.
De NED. HERV. KERK (H. Michaël), in 1839 en in 1888 belangrijk gerestaureerd, is een eenbeukig tufsteenen gebouw (+ I Ioo),
waarvan het later toegevoegde baksteenen koor gesloopt (XIX b)
en het pannendak door een lager leiendak vervangen is. De
zuidelijke wand heeft één breed en zeven smalle, door rondbogen
gedekte velden, waartusschen de lisenen op omstreeks 3 M.
van den grond beginnen; de noordelijke wand vijf breede velden.
Met uitzondering van de meest naar het W. geplaatste zijn de
oorspronkelijke hoog aangebrachte rondboogvensters door
moderne vervangen. De tufsteen, waaronder zeergroote blokken,
is in het westelijk deel meest door nieuwe vervangen. Zwa re
tufsteenen westtoren (+ I ioo) met groote hoekblokken, en
geheel vlak gehouden. Baksteenen spits (XVII?). Inwendig:
nieuw houten tongewelf. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVIII A).
Tiengebodenbord (XVII).
Zerken: 1634, 1650, 16 .., 1771, overigens bedekt.
Koperen kroon (XVII).
Orgel (1762, door Jacob Engelbert Teschenmacher te Elberfeld).
Klok, in 1499 gegoten door Johannes Moer filius Gobelinus
Moer.
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Smerp.
Het huis B 2 (1664, blijkens ankers) bevat een zomeístal,
geheel met oude blauwe tegels bekleed, en een bedstede met
gesneden eiken deuren.
Stroe.
Aan de voormalige KERK (,,heidensche kapel"), een in 1.878
gesloopt gebouw van tufsteen met gietwerk, herinnert slechts
het op een hoogte gelegen kerkhof. Een steen met een relief.
die zich boven den ingang bevond, is thans in het Bisschoppelijk
museum te Haarlem.
In het lijkenhuis overblijfselen van rood-zandsteenen zerken (XII).
De DOOPSGEZINDE VERMANING

is een steenen schuur met

ankers: 1738.
Het huis B 23 heeft een gevel met 1653 in gele steen.

Westerland.
De NED. HERV. KERK (1828) bevindt zich op een hoogte, ter
plaatse van de oude tuf steenen kerk (H. Nicolaas), waarvan de
toren (:1: 1500, gebrekkig hersteld 1913), uit baksteen opgetrokken, met spitsboognissen versierd en gedekt door een laag
zinken dak, nog staat. De kerk bezit:
Koperen doopbekkenhouder (XVII B).
Koperen kroon (XVII B).
Voor de torendeur een uitgesleten rood-zandsteenen zerk
(XII ?) met sporen van geometrisch ornament.
Klok, in 1510 door Johannes Godefridi gegoten.
XXIII
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WIERINGERWAARD.
In deze gemeente en in haar omgeving zijn herhaaldelijk
stukken tufsteen gevonden, afkomstig van een zeer oude
BESTRATING, die door een deel van Westfriesland was aangelegd (z. g. muur van Paludanus).

WIJDENES en OOSTERLEEK.
Oosterleek.
De NED.HERV. KERK, in I

875 zoogoed als geheel vernieuwd, bezit:

Preekstoel (XVII d).
Doophek (XVIII d) met gedraaide en vergulde spijlen en
drie gesneden wapens, waarontler dat (1695) van Wijdenes.
Twee koperen kronen (XVII).

Wijdenes.
Vèèr de NED. HERV. KERK, gebouwd in 1838, ter vervanging
eener grootere van 1619, waarvan de noordmuur met steun
beeren gespaard bleef, en naar het Z. uitgebreid in 1863, staat
nog de toren (XV B) der middeleeuwsche kerk (verbrand 1616),
versierd met spitsboognissen (gedeeltelijk met traceeringen)
en gedekt door een moderne spits (1905, ter vervanging eener
steenen spits). Over het portaal een rood-zandsteenen boog.
Bij de verbouwing (1920) van de school, die ter plaatse van
het oude koor staat, kwamen drie klankpotjes van rood aardewerk voor den dag, welke naar het Westfriesch museum te
Hoorn zijn overgebracht. De kerk bezit:
Eiken preekstoel, met fraai gesneden stijlen (+ 1600).
Koperen lezenaar (XVII B).
Koperen doopboog (1737) met wapens; koperen doopbekkenhouder (XVII).
Twee koperen kronen (XVII).
Gedreven zilveren broodschaal (XVII d).
Klok, in 1617 gegoten door Henricus Nieman te Enkhuizen.
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WIJK AAN ZEE EN DUIN.
Overblijfselen der VERSTERKINGEN, in 1800 door Krayenhoff
aangelegd.
In een der bolwerken een stompe hardsteenen pyramide,
waarin een marmeren plaat (1800) met Latijnsch opschrift.
(H. Odulphus) is een gepleisterd gebouw
(ten deele XV), waarvan het koor is afgebroken. Steunbeeren.
Aan de noordzijde een portaal (XV). Hooge baksteenen met
spitsboognissen versierde toren (XV), gedekt door een vlakke
spits. De kerk bezit:
Steenen voet (XV) onder den preekstoel.
Eiken doophek (XVII) met koperen blaker.
Scheepje aan het gewelf.
Zilveren Avondmaalsbeker (1680, toegeschreven aan Sig.
Zschammer).
Klok, in 1658 gegoten door F. Hemony te Amsterdam.
De NED. HERV. KERK

Op de binnenplaats van het Badhotel twee steenen (Gerechtigheid en 1646), vermoedelijk afkomstig uit het oude rechthuis.
Bij een bruggetje een steen met anker en gothisch opschrift
(1480).
WINKEL,
Het RAADHUIS is gemoderniseerd, maar heeft no; het oude
houten torentje (XVIII) met windwijzer en klok (XVI B).
In de secretarie worden eenige teekeningen door H. de Winter
bewaard: eene (1744) met de afbeelding van het oude raadhuis
(XVII) en eene met een gezicht op de kerk uit het N.; verder
een teekening (1726) door A. S. en J: S. met de afbeelding der
kerk uit het N., en eene (1772) door J. S. met een gezicht op
het dorp aan de zeeziide; nog eene teekening met een gezicht
op den toren uit het Z.-W.
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De NED. HERV. KERK (1845,

blijkens een jaartal in het gebouw)

bezit:
Eiken preekstoel (XVIII a) met gesneden leuning.
Doophek (XVIII a) met gedraaide spijlen en bekroond door
schildhoudende leeuwen, een met het jaartal 1763.
Koperen predikantslezenaar (XVIII); koperen voorzangerslezenaar (XVII c).
Koperen doopboog (XVII d).
Heerenbank (1671).
Huis no. 138 heeft een baksteenen gevel (XVII) met banden
en met vlechtwerk in de boogvelden. Ankers.

WOGNUM en WADWAAI.
Aan den weg tusschen Wognum en Wadwaai een laat-gothische
twee wapenschilden (XVd).

GRENSSTEEN met

Wadwaai.
De NED. HERV. KERK (H. Maria Magdalena) bestaat uit een
aan de zuidzijde gepleisterd schip (XV a,) een hooger, rechtgesloten koor (XV d); en eenen baksteenen toren (XV a, later
verhoogd) met vlakke spits (ter vervanging eener steile, welke
XVIII a nog aanwezig was). Steunbeeren tegen het koor. In den
noordmuur een dichtgemetselde ingang (XV) met rood zandsteenen kalf. Inwendig: houten gewelf. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (1656) met gesneden paneelen; tegen het achterschot (1657) is een wapenschild gehecht (1683).
Klok, in 1466 gegoten.
D. 19. BOERDERIJ. Inwendig schoorsteenbekleeding van
paarse tegels.
A 29. Gesneden deurkalf (1642).
D 1. Zeven gevelsteenen, waarvan vijf met reliefs en twee
met: 1625. Schildhoudende leeuw (XVII A).
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Wognum.
De NED. HERV. KERK is een gepleisterd gebouw, bestaande
uit een grootendeels vertimmerd schip (XV a); een hooger,
5/10-gesloten koor (XV c); en eenen met spitsboognissen
versierden toren (XV a, verhoogd XV d) met achtkante gemetselde spits, waarvan de top met lood is bekleed. Steunbeereri.
De toreningang wordt door een vlakken korfboog overspannen.
In den zuidmuur een steen (1612). Inwendig: houten tongewelf,
waaronder een steenen tandlijst loopt. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (+ 1660), opgelegd met ebbenhout.
Twee borden (1667), waarvan een met opschrift en een in
rijkgesneden omlijsting met bekronin g.
Koperen voorzangerslezenaar (XVIII c).
Koperen doopboog (1775); koperen doopbekkenhouder (XVII).
Klok, in 1605 gegoten door Pieter Vermaten te Amsterdam.

De R. K. KERK (1859, uitgebreid 1889) bezit een vergulden
Miskelk (XVII b) en een kazuifel met medaillons (XVI d,
sterk gerestaureerd).
In het Bisschoppelijk museum te Haarlem bevinden zich twee,
uit deze kerk afkomstige, schilderijen op paneel (resp. XVI b
en ± 1600) beide met de voorstelling „Ecce Homo" (Gids, 1913,
blz. 52, 224 en blz. 195, 281).

WORMER.
OostKnollendam.
(1862) bezit:
Koperen doopbekken en -houder (XVIII d).
Tiengebodenbord en naamlijst der predikanten (XIX a).
Klok, in 1645.gegoten door Ilenricus Vestrinck te Kampen.
De NED. HERV. KERK

Huis A 191 (1696). Zijgevels en top van hout. Deur met gekoppeld bovenlicht. Inwendig: twee schouwen (XVII d) met
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paarse en blauwe tegels; eene hiervan geteekend J. van Ort
1696. Twee dein en in gesneden omlijsting.

Wormer.
Het RAADHUIS heeft een baksteenen gevel (XVII c) met
rechte kroonlijst. Boven de vensters en den ingang festoenen
van bergsteen. Boven den ingang ook een zandsteenen kop
(wapen van Wormer). Tegen den achtergevel een luifel. Inwendig: In de vestibule een gesneden eiken portiek met deur en met
bekroning. Hierboven een ovaal venster in omlijsting (alles
XVII c). Boven de deur der secretarie een bord met geschilderd opschrift (1763). In de raadzaal een. balkenzoldering met
gesneden sleutelstukken en een schoorsteenbekleeding met
paarse tegels; achter het behangsel geschonden tegeltableaux.
In de secretarie een balkenzoldering met gesneden sleutelstukken (XVII c). Zeven stoelen (XIX a) en een zegelstempel van
Wormer (1570); Benig glas-in-lood (XVII). Op den zolder eenige
brandlantaarns en spuitstokken (XVIII).
Van den in 1896 gesloopten BESCHUITTOREN (1620) bevinden
zich twee gevelsteenen (1620 en gemeentewapen) in de Zaanlandsche Oudheidkamer te Zaandijk.
De NED. HERV. KERK (XIX a) bezit:
Eiken preekstoel met klankbord, welks fries versierd is met
bijbelsche voorstellingen.
Eiken doophek (XVII c) met twee doopbogen.
Koperen lezenaar !XVII c).
Koperen doopbekkenhouder met doopbekken (XVII c).
Twee eiken heerenbanken (XVII c).
Drie koperen kronen (XVII B); vijf-en-dertig koperen blakers
(XVIII).
Zerken: de oudste van 1612, enkele XVII, eene van 1738.
Scheepje ( 1700) aan het gewelf.
358

WORMERVEER.

Verschillende bijbels met koperen beslag (XVII d).
De R. K. KERK (gewijd 1869) bezit het volgende zilverwerk:
Vergulden monstrans (XVI c).
Vergulden Miskelk (XVI c, Amsterdamsche keur); vergulden
Miskelk (XVII b); vergulden Miskelk (XVIII)
Vergulde ciborie (± 1700).
Communiekelkje (XVI d).
Zilveren wierookvat en -scheepje (XVIII d).
Twee ampullen (op den voet: 1825).
Verder de volgende paramenten: twee kazuifels met borduurwerk (XVI B); een Misstel (XVII c).
Een schilderij Lb 1600, op doek): Afneming van het Kruis
en een portret (XVII a, op doek) van pastoor Martinus
Duncanus (-IS 1590) bevinden zich in het Bisschoppelijk museum
te Haarlem. (Gids, 1913, III 252 en 266).
Huis A 165. Baksteenen gevel (XVII B). Op den nok een
houten torentje. Inwendig (XVIII c): achterkamer met
ellipsvormig houten gewelf. Gebeeldhouwde marmer -n schoorsteen.
A 186. Inwendig (XVIII c) als voren, met dergelijken schoorsteen.
A 218. Schoorsteen (XVIII c).
B I. BOERDERIJ „De Schans": Schouw met tegels.
WORMERVEER.
RAADHUI3 (1828).

De NED. HERV. KERK is een baksteenen gebouw (1638) met 3/8sluiting en een naar het Z. uitgebouwden arm (XVIII c). Op
den westgevel een houten torentje. Tegen den zuidgevel pilasters met versiering in den stijl van Lodewijk XV, en een zonne359
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wijzer (1776). Steunbeeren met ingezwenkte buitenlijn tegen
den uitbouw. De kerk bezit:
Eiken doophek (XVIII d) met twee koperen doopbogen
(XVII c).
Koperen lezenaar (XVII).
Twee psalmborden (XVIII d).
Orgel (1846 door H. Knipscheer te Amsterdam).
Klok, in 1662 door F. Hemony te Amsterdam gegoten.
De DOOPSGEZINDE KERK (1830) is een gebouw in Waterstaatsstijl.
De R. K. KERK ( 1915) bezit:
Mahoniehouten preekstoel en communiebank (XVIII d).
Palmhouten corpus (XVIII) van een crucifix.
Twee zilveren ampullen en een oliebusje (XVIII d).
In de sacristie een staand Zaansch klokje (XVIII) en een
ijzeren geldkistje (XVII).
Hennepad. BLAUWHOFJE: twee-en-twintig houten woningen
in twee riffen. Op het deurkalf van een der huisjes een spreuk en
1663.
Zaanweg 7. Gevel, ten deele van hout (XVIII d). Deuromlijsting (XVIII d).
Voormalige PELMOLEN „Het Vool" (1771), nu pakhuis.
ZAANDAM.
c. Sluizen.
I. SLUIS VAN DEN HONDTBOSSCHE.

Twee gebeeldhouwde

zandsteenen bekroningen (XVIII a).
2. WILHELMINASLUIS (1902).

Twee zandsteenen bekroningen

(XVIII a). Neptunus en een bazuinblazend knaapje, beide op

een dolfijn.
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e. Kerkelijke gebouwen.

I. De NED. HERV. OOSTERKERK (XVII d), op de grondslagen
eener in 1576 afgebrande kerk gebouwd en in 1848 hersteld,
is een baksteenen gebouw, bestaande uit twee even hooge en
even breede beuken, welke gezamenlijk ééne onregelmatige.
sluiting hebben. Een noordelijke kapel (of zijbeuk?) met veelhoekige sluiting is XIX b afgebroken. Inwendig: een rij Dorirische zuilen; houten gewelf over den zuidbeuk; gestucadoord
gewelf (XIX) over den noordbeuk. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII d).
Eiken gestoelte (XVII d) met medaillons in relief.
Koperen predikantslezenaar (XVII d).
'ï'wee rouwkassen (1718 en 1719) met wapenschilden.
In zes vensters gebrandschilderde glazen, en wel, van het
W. af geteld, in het eerste (gem. G. v. Houten): de tempel van
Jeruzalem met en vers betreffende de verbouwing der kerk in
1686; in het tweede (6 X 3): het scheepsbouwbedrijf; in het derde
(5 X 2) : Nebucadnezar en de jongelingen in den vurigen oven;
in het vierde (1 en 4 X 2, gem. G. van Houten 1688): een allegorie
met gezicht op Zaandam; in het vijfde (5 X 3, 1687): een allegorie
met de wapens van dijkgraaf, heemraden en secretaris van den
Hondtbossche); in het zesde (5 X 3, 1701, in den stijl van Romeyn de Hooghe en volgens plaatselijke overlevering naar diens
ontwerp uitgevoerd door Catharina Oostfries): de wapens van
baljuw en schepenen van Kennemerland en een allegorische
voorstelling betreffende de nering van Kennemerland.
Verschillende zerken (XVII en XVIII).
Ache koperen kronen (XVII d); een (geschonken 1686), vijf
wandarmen, twee wandluchters (XVII d) in den vorm van een
menschenarm.
Schilderij (1830 door J. D. Rijk) voorstellende het vee in de
kerk tijdens den watersnood van 1825.
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Twee klokken, waarvan eene in 1695 gegoten door Claudy
Fremy te Amsterdam, en eene in 1700 door Claes Noorden en
J. A. de Grave te Amsterdam.
De NED. HERV. GROOTE OF WESTERKERK (,,Bullekerk")
is een baksteenen kruiskerk (1638), waarvan de oost- en de westarm 1672--'80 zijn verlengd. Op het midden een houten, door
een tulp bekroonde toren (rechtgezet 1899) met open spits
(hersteld 19 io). Tegen den westgevel een hoog aanbouwsel,waarin
het portaal, versierd met een doodskop en een steen (i6II).
De oostgevel heeft pilasters met zandsteenen bekroningen en
een banderol met: 1680. Vóór dezen gevel eveneens een portaal.
Steunbeeren met ingezwenkte buitenlijn. In den zuidarm spitsboogvensters. Inwendig: houten tongewelven met geprofileerde
sleutelstukken. Tegen de binnenhoeken der kruising muurzuilen
voor den toren. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (1644), zuilen op een pelikaan.
Eiken doophek met gesneden deuren.
Orgelbetimmering (1711).
Gestoelte met overhuiving (XVII b) en versierd met reliefs.
Zerken: 1613, 1646, 1691, 1733, 1 759, 1766.
Twee gebrandschilderde vensters: een in den oostgevel met het
wapen van Zaandam, 16.4, en de wapens der schenkers (1638,
hersteld 1725 door Corn. Tongejeugt); een (gem. G. van Houten
1682) inden zuidgevel van den oostarm met de voorstelling van
Salomo vóór de Ark des verbonds.
Schilderij in omlijsting (XVIII a), voorstellend „de Stier's
wreedheid" (geheel overschilderd in 1834).
Tiengebodenbord (1656, door J. de Vlieger); vier psalmborden
(XVIII d).
Zilveren de'pbekken en kan (1784).
Klok, in 1640 gegoten door Assuerus Koster te Amsterdam.
In de consistoriekamer: portret (XVII b) van een predikant,
2.

362

ZAANDAM.

op een ovaal paneel; gewasschen penteekening naar „de Stier's
wreedheid"; dito teekening, voorstellend het inwendige der kerk
tijdens den watersnood van 1825.
3. De EVANG.-LUTHERSCHE KERK IS een baksteenen kruiskerk (1699) met lagere vakken tusschen de armen. De voorgevel
heeft over het midden een fronton, waarin een schild met zwaan
en: 1700, en twee wapenschilden. Inwendig: houten tongewelf.
Dorische zuilen op de hoeken der kruising. De kerk bezit:
Hangenden preekstoel (1704) met een gesneden paneel en een
koperen bijbelblad (1728).
Doophek (1704), met monogram.
Orgel (door Christiaan Muller te Haar l em, 1737; vernieuwd
1840 en 1900) met rijke balustrade.
Eiken banken (XVIII A).
Witmarmeren gedenktafel (1773) voor Jan Tuinzingh.
Drie gebeeldhouwde notenhouten kapstokken (XVIII a);
boven eenen gesneden riviergezicht (XVIII b).
Uurwerk en wijzerplaat (1754) boven de orgelgalerij.
Gebrandschilderd venster (1720, gerestaureerd 1895) in den
oostgevel: voorstelling van een landschap met een houtwerf
(gem. Catharina Oostfries).
Twee gezangborden.
Boven de deur der kerkekamer een grauwtje: drie knaapjes
met de zinnebeelden van Geloof, Hoop en Liefde.
Boven twee andere deuren eiken beelden (XVII d): Barmhartigheid en Hoop.
Het volgende Avondmaalszilver: gegraveerden beker (XVIIb),
gegraveerden beker (XVII c), collecteschaal (1674), gedreven
offerschaal (XVII b) met rijk bewerkten voet (1727), oblatendoos (1670), doopbekken en kan (1771), twee collectezakjes
met zilveren beugels (1777) en belletjes; een grooten (1819) en
twee kleine broodschotels (1825).
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4. De R. K. KERK (1900) bezit een preekstoel (XVIII d, met
paneelen XVII ?) en het volgende zilverwerk:
Monstrans (XVIII d).
Vergulden Miskelk (1785); Miskelk (XVIII d).
Vergulde ciborie (XVIII d).
Oliebusje (XVIII d).
Twee ampullen met blad (1785).
Wierookvat (XVIII d) en -scheepje (1785).
Ceremoniestaf (XVIII d). J
Verder een portret (1784) van pastoor van der Aa.
5. De R. K. KERK in 't Kalf bezit het volgende zilverwerk
(geschonken door pastoor Franciscus van Groenhout):
Kleinen monstrans (XVII c, hersteld 1872); grooten monstrans (XVII c) .
Vergulden Miskelk (ten deele XVII c, voet XVII a); vergulden Miskelk (XVIII b).
Ampullenblad (XVIII d).
Doopbekken (XVIII d).
Wierookvat (XVI]. c) en -scheepje.
Zes groote en acht kleine kandelaars (XVII b).
Twee kandelaars (XVIII b) op voet (XVIII d).
In de sacristie een koperen kandelaar (XVIII a); in de pastorie
een portret in gesneden lijst (XVIII c).
In het Bischoppelijk museum te Haarlem: een folioband in
geperst leder (± 1500) en een bruinleeren bandje (XVI B)
(Gids, 1913, blz. 1 77, 7 en blz. 178, 21).
6. De OUD-KATHOLIEKE KERK, een houten gebouwtje (1695)
aan het Papenpad, heeft haar oorspronkelijk interieur. ongerept
bewaard. Twee deuromlijstingen met gesneden bekroning.
Zij bezit (alles XVII d):
Altaar met tabernakel, opgelegd met schildpad en versierd
met koperen beeldjes.
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Eiken preekstoel, gedragen door eun adelaar, en met gesneden
leuning.
Eiken Communiebank.
Orgel met lezenaar, waarop een monogram.
Eiken balie.
Notenhouten kast met pelikaan als bekroning.
Notenhouten vesperstoel.
Altaarschilderij: Kruisiging.
Verder nog:
Twee koperen kronen (XVII b), twee koperen lichtarmen
(XVII); koperen godslamp (1702).
Schilderij (gem. J. F. Roosendael, 1668): Christus aan den
geeselpaal.
Schilderij: Aanbidding der herders.
Het volgende zilverwerk:
Gedreven monstrans (XVIII d, Antwerpen).
Vergulde gedreven ciborie (XVII c).
Vergulden Miskelk (XVIII a); vergulden Miskelk (1645,
werk van Thomas Bogaert te Amsterdam).
Crucifix met zilveren corpus en beslag (XVII d);
Twee ampullen (XVIII d); gedreven ampullenblad (XVII d).
Wierookvat (1676) en scheepje (XVII d).
Altaarschel (XVII d) .
Expositietroon (XVII d).
Crucifix met ivoren corpus (XVIII).
De volgende paramenten:
Koorkap van goudbrokaat met schild (XVI).
Antependium van Italiaansch fluweel (XV) met latere damastzijden randen.
Roodfluweelen Misstel (XVII d) met borduursel en kant.
Groen fluweelen antependium (± 1700).
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Twee antependia (XVIII d).
In de pastorie nog twee schilderijen op paneel: Beweening van
Christus (XVI), Aanbidding dir driekoningen (XVII b).
7. De NED. ISRAEL. SYNAGOGE bezit:
Mahoniehouten hekal (XVIII d).
Groote koperen chanoeka-luchter (XVIII).
Zilveren siertoren (XVIII).
f. Gebouwen Jan liefdadigheid.

Het NED. HERV. DIACONIEHUIS bezit twee schilderijen: een
vrouweportret (XVII b) op paneel; en een portret (XVIII d)
van P. B. Pennemes if 1792), op doek.
g. Particuliere gebouwen.

Westzijde 38. Gevel (XVIII b gebouwd voor den reeler Nic.
Calf) met pilasters en versierde middenpartij riet bekroning.
Inwendig: gang met stucwerk; eiken trapleuning; marmeren
schoorsteen; keuken met bekleeding van tegels.
Oostzijde 37. Geheel houten gevel (XVIII d).
Oostzijde 9 en 29. Houten gevelvoorschotten (XVIII d).
Hoaogendam 4. Houten gevelvoorschot (XVIII d).
Kopermolenpad. Gevelvoorschot en deuromlijsting (XVIII d,
herbouwd).
Peperstraat. Inwendig:Overblijfselen van betimmering (XVII I).
Westzijde 37. Gevelvoorschot (XVIII d) met pilasters.
Westzijde 76. Tuinkoepel. (XVIII d).
Westzijde 96, 108, 110, 112 en i80. Gevelvoorschotten
(XVIII d). De nrs. 108 en 112 hebben gegroefde pilasters
en een fronton.
Details:
Tweede Kikkerpad I. Gesneden deurkalf (1726). Inwendig:
schoorsteenbekleeding van blauwe tegels.
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Oostzijde 260. Gesneden bovenlicht (XVIII d).
Oostzijde 73. Gesneden vensteromlijsting (XVIII d).
Oostzijde 323. Deur (XVIII d).
Gevelsteenen:

Zuiderkerkstraat 14. (XVII d), Westzijde 9 (XVIII a).
Er zijn nog dri
e open PALTROKMOLENS over:
Oostzijde. „De gekroonde Poelenburg" (1904 uit Koog a/d
Zaan overgebracht).
Westzijde. „De held Jozua" en „De pet".
Verder nog de volgende MOLENS: de voormalige mosterd- en
snuif (nu houtzaag)molen „De Huisman"; de houtzaagmolen
„De Huisvrouw" en twee wipmolens: „De drie gebroeders"
en „De jonge David"; de oliemolens „De Bonte hen" (1693?)
en „De Kwak" (XVIII B); de pelmolens „De grootvorst"
(1697) en „De witte klok" (1742); de verf- en krijtmolen „De
Duinjager" (herbouwd na 1781).
h. V aria.
I. Huisje van Czaar Peter.
2. Verzameling van afbeeldingen van oude gevels bij den heer
G. J. Blees Kz.

ZAANDIJK.
Het RAADHUIS bevindt zich sinds 1854 in een particuliere
woning (XVIII c). In de gang een stucplafond met schildering
'op doek. Trappenhuis met stucversiering; gesneden trapleuning.
In de burgemeesterskamer een betimmering, een marmeren
schoorsteen met spiegel in omlijsting, waarboven een grauwtje
(alles X1 7III c); plafondbeschildering (1806). In de secretarie
een goudleerbehangsel (ten deele vernieuwd). Twee gesneden
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deuren met omlijsting en bovenlichten (XVIII d). Voor de vensters van beide kamers horren in lijsten (XVIII c).
In de pastorie der R. K. KERK bevinden zich de volgende
pastoorsportretten op doek: een (XVII d) van pastoor Spruit;
een van pastoor Amandus de Weert (1- 1796); een (XVIII d, pastel)
van pastoor J. van Leeuwen; en een (gem. A. Warmoes, 1785;
zeer beschadigd) van pastoor Jos. Maja.
Het WEESHUIS (173o, blijkens den stichtingssteen), tot 1855
ook raadhuis, is in 1835 belangrijk verbouwd.
Enkele geheel houten huizen:
Houten huis met scheepshelling, gebouwd in stolpbouworde.
Houten huis met het jaartal 1643 (middendeel vernieuwd).
Lagedijk 238 (huis van den heer G. J. Honig). Deuromlijsting
(1795) met pilasters en medaillons. Gesneden bovenlicht en vensteromlijsting met bijenkorf hierboven en dakvenster. Inwendig:
Tuinkamer met blauwgeschilderde betimmering en grisailles
(XVIII d). Keuken met betimmering en schoorsteen met bekleeding van paarse tegels en blauw tegeltableau: Walvischvangst
door Corn. Boumeester, afkomstig uit Zaandam. Twee schilderijen, voorstellende de walvischvangst, resp. 1744 door A. Klik
en 1752 door J. Wijenberg; model van een walvischvaarder
(XVIII a). Kast met Zaansche kleederdrachten (XVIII d).
Houten achtergevel met „afluiving". Achter het huis een
„luchthuis", uitziend op de Zaan.
Lagedijk 240. („Noorderhuis"). Bovenlicht (XVIII d).
Voorkamer met betimmering (XVIII d). Keuken met tegelbekleeding. Drie schilderijen: walvischvangst, waarvan twee door
A. Salm en een door D. Salm.
Nr. 122. Voorschot (XVIII d) met bekronende vaas; deuromlijsting.
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Nr. Ho. Voorschot (XVIII d). Steen (1749). Betimmering
met beschilderd behangsel. Keuken met schoorsteenbekleeding
van paarse tegels.
Nr. 114. Voorschot (XVIII d). In den tuin een beeldje van de
Faam op voetstuk (XVII d).
Nr. 48. Luchthuis met betimmering (XVIII d).
In nr. 8o een kamer met betimmering, schoorsteen en
beschilderd behangsel (XVIII c). Luchthuis met zinnebeeld
der papiermakerij.
Nr. 90. Fragment van een voorschot (XVIII d). In den tuin
hiertegenover een beeldje (XVIII) van de Faam.
Nr. 94. Deur met bovenlicht (XVIII d). Luchthuis.
Nr. 156. Deuromlijsting (XVIII d).
Nr. 144. Deuromlijsting met bovenlicht, waarin een gesneden
bijenkorf. Luchthuis met gesneden gevel. Beschilderd behangsel
(alles XVIII d).
Nr. 236. Huis met beeldentuin. Boven de deur: 1650. In
den tuin beelden (XVIII) : Bacchus, omgeven door den
ochtend, den middag, den avond en den nacht.
Voor het huis nr. 6o in den voorm. kralentuin een tuinbeeld
(XVIII): Diana.
MEELMOLEN „De

Dood" (1782).

OLIEMOLENS „De koperslager" (op een der stijlen van het
achtkant: 1725), „Het jonge big" en „D e' zoeker".

HOUTZAAGMOLEN

„Het herderskind" (XVIII d): boven-

kruier.
(in het raadhuis). Verzameling
van schilderijen en prenten, betreffende de Zaanstreek, en haar
bedrijf en huiselijk leven; scheepsmodellen; Zaansche kamer,
schoorsteen met blauwe tegels; baliedeur (XVII), afkomstig
ZAANLANDSCHE OUDHEIDKAMER
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uit het oude raadhuis van West-Zaandam; kleederdrachten;
beschilderde kinderwagen (XVII d). Catalogus der verzameling
„Jacob Honig Jsz. Jr." 2e afd., Zaandijk, 1914.
ZANDVOORT.
Het RAADHUIS (191 i) bevat vier gebrandschilderde ruiten
1621) en twee geschilderde portretten (1583), waarvan een
voorstellende eene Bredérode, stichteres van het Oudemannenhuis. Een en ander is uit dit gesticht afkomstig.
De NED. HERV. KERK is een modern gebouw (1849, ter plaatse
eener middeleeuwsche, die XVIII a hersteld was), waartegen
echter nog de oude (dikgepleisterde) toren (XVI B ? in 1618
herbouwd, in 1871 hersteld, blijkens' twee gedenksteenen) met
overhoeksche steunbeeren en kruisribgewelf en aan de zuidzijde
de grafkapel der familie Loot (1728, hersteld 192o) met witmarmeren portiek, stucversiering en gesmeed ijzeren hek zij n
blijven staan. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVIII a).
Koperen predikantslezenaar (XVII c), dito voorzangerslezenaar (XVIII), doopbekken (1655) op koperen arm.
Eiken heerenbank (XVIII a) met wapens-Brederode, -Loot
en -Hartsinck.
Twee rouwborden.
Twee zilveren Avondmaalsbekers (XVII b).
Klok (1493).

Het OUDEMANNEN- EN VROUWENGASTHUIS heeft een gepleisterden trapgevel (XVI d, top gewijzigd) met kruiskozijnen en
luiken. Bekroning: een visscher. Ankers. Inwendig: een langwerpige zaal met balkenzoldering en schouw met tegels; hiernaast
een kamer met schouw, eveneens met tegels bekleed.
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ZIJPE.
Bij Oude Sluis een suns met steen: cartouche met opschrift
(1630).

Burgerbrug.
De NED. HERV. KERK (1830) bezit:
Kuip (XVII b) van den preekstoel.
Koperen doopboog (XVII) met zwaan en monogram.
Koperen doopbekkenhouder (XVII).
Drie koperen kronen, waarvan een met een schildje (XVII b).
Klok, in 1660 gegoten door Jurrien Balthasar.
De R. K. KERK (1866, door Th. Molkenboer) bezit:
Twee koperen kronen (XVII).
Verguld zilveren voet (XVII b, Antwerpsche keur) van een
monstrans .
Zilveren offerblad met gedreven rand (XVII d).
Gedreven zilveren Thabor (XVII c).
Zilveren Missaalbeslag (XVIII a).

St. Maartensbrug.
De NED. HERV. KERK is een gepleisterd gebouw (XVII d)
met houten torentje op den westgevel. Inwendig: twee rijen
houten Jonische zuilen; houten spiegelgewelf. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (1696).
Eiken doophek (XVII d).
Twee gestoelten met overhuiving (XVII d).
Twee koperen lezenaars (XVII d), koperen doopbekkenhouder (XVII d).
Koperen kroon (XVII) met twee schildjes.
Klok, in 1683 door Claudy Fremy gegoten.
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Schagerbrug.
De NED. HERV. KERK (1850) bezit:
Preekstoel (XVII d).
Drie koperen kronen (XVII).
Klok, in 1607 gegoten door Henricus Muers.
ZUID-

en

NOORD - SCHERMER.

Groot Schermer.
Het RAADHUIS is een grootendeels gepleisterd gebouw (XVIIb)
van baksteen met zandsteenen hoek- en boogblokken. Aan drie
zijden trapgevels. Ontlastingsbogen. Boven den ingang twee
gevelsteenen, op eenen waarvan de Gerechtigheid en: 1639.
Ankers: 1639.
Aan de noordzijde van het dorp (A 136) het voormalige
van Noord-Schermer: een gepleisterd gebouwtje
met in- en uitgezwenkten geveltop. Boven den ingang een steen
met de Gerechtigheid en: 1652. Ankers: 1652.

RECHTHUIS

De NED. HERV. KERK heeft boven den ingang een steen met
vers (1762). Houten torentje op den westgevel. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII a) met gesneden paneelen.
Eiken doophek en banken (XVII d).
Koperen doopboog (XVII d) met het gemeentewapen.
Twee koperen lezenaars (XVII d) en een (1764).
Koperen doopbekken met houder en koperen zandlooperhouder (XVII).
Drie koperen kronen (XVII); een koperen blaker en twee dito
lichtarmen (XVII d).
Klok, in 1648 gegoten door Assuerus Koster te Amsterdam.
Vóór de kerk een zerk (1 623) in laat-gothischen trant.
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ZUID -SCHARWOUDE.
De NED. HERV. KERK (1819, ter vervanging eener tufsteenen
kerk) is een zwaar met klimop begroeid gebouw met 3/8-sluiting.
Westgevel en toren (1905). De kerk bezit:
Eiken preekstoel en doophek (XVII B).
Koperen doopboog (XVII d).
Twee koperen lichtarmen (XVII) aan het orgelklavier.
Zerken: 1612, 1613, XVII a en 1753.
Klok, in 1448 gegoten door Rycout Butendiic te Utrecht.

ZWAAG.
De NED. HERV. KERK (H. Martinus) is een baksteenen
gebouw, hersteld XVIIIb, bestaande uit een schip, welks westen zuidmuren (XIVB) grootendeels van groot formaat baksteen opgetrokken zijn; een smaller en lager 5/8-gesloten koor
(XV), tot op vensterhoogte eveneens van groote baksteen;
en eenen toren (XIVd) met vernieuwde spits en balustrade.
Aan de noord en de zuidzijde portalen (het zuidelijke dichtgemetseld), waarboven nissen. In een steunbeer aan de noordzijde het jaartal 1672. In den noordmuur overblijfselen van
een traceering (XIVB) in tufsteen. Boven den toreningang een
rood zandsteenen vulling met rondlicht en traceeringen (XIVB)
Inwendig: Houten gewelven. Consistoriekamer in het westelijk
deel ingebouwd. De kerk bezit:
Eiken betimmering (XVIIIa, geverfd) met vier deuren.
Eiken preekstoel (gemerkt 1659, C. P.), ingelegd met ebbenhout.
Koperen doopboog (1779, door Joan Nicolaas Derck te
4
Hoorn).
Koperen predikantslezenaar (XVIIIb) op arm (XVII); koperen voorzangerslezenaar (XVII).
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Koperen doopbekkenhouder; koperen blaker (XVII).
Twee gesneden psalmborden (1696).
Rouwbord (1748, gesneden door Dirk Kool).
Klok, in 1448 door Steven Butendiic gegoten.
De moderne R. K. KERK (H. Martinus) bezit het volgende
zilverwerk:
Gedreven en gegraveerd ampullenblad (1667, werk van
Johannes Bogaert van Amsterdam).
Wierookvat en -scheepje (XVIIc).
Kruisbeeld (XVII c, Antwerpsche keur).
Twee kandelaars (XVIIb, Antwerpsche keur).
Twee vazen (XVII b, Antwerpsche keur).
Tegenover het postkantoor een topgevel (± 1700.)
BOERDERIJ (± 1700).
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Gevelsteen (XVII). Deur (XVIIId).

TOEVOEGSELS EN VERBETERINGEN.
Blz. 51, 8e r. v. b. na „Boekenrode" in te voegen: huis
(XVIII b, doch met ouderen kern) ; siervazen op de hoeken.
Gang met stucwerk en trap (XVIII b). In het oudere deel een
kamer met beschilderde balkenzoldering (XVII c). Verzameling
van zestig portretten (XVI d---XIX) van het geslacht Teding
van Berkhout, w.o. vier door M. v. Mierevelt, twee door D. v.
Sandvoort, vier door Nic. Maes, de meeste in de oorspronkelijke
lijsten. Stalgebouw (1737). Tuinkoepel (XVIII d).
Blz. 83, 12e r. v. b. lees: bord i.p.v. steen. — Blz. 95,1 e r. v.b.
lees: de stichting de Vries, i.p.v. deze stichting. — Blz. 100, 7e r.
v. o. Het poortje (1625) is door den eigenaar, Mr. J. de Vries van
Doesburgh, afgestaan aan het Rijksmuseum te Amsterdam.
Blz. 109, na de 4e r.v.b. in te lasschen:

GROOTEBROEK en LUTJEBROEK.
Grootebroek.
Het

RAADHUIS (1758)

heeft een gevel met hoekpilasters en

versierde middenpartij.
De NED. HERV. KERK is een gemoderniseerd gebouw met een
toren (XV, bovenste geleding nieuw), versierd met rondboognissen en een spitsboogfries. Zij bezit:
Rood zandsteenen altaarsteen voor de torendeur.
Eiken preekstoel (XVII b, beschilderd) met koperen lezenaar (XVIII b).
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Twee doopbanken (1690).
Koperen doopboog (XVII c).
Drie koperen kronen en twee lichtarmen (XVII).
Zerken: 1619, 1688, 1689—'95.
De R. K. KERK bezit het volgende zilverwerk:
Gedreven vergulden monstrans (XVII c).
Vergulden Miskelk (XVII c).
Ampullenblad (Amsterdamsch werk, 1667 blijkens jaarletter)
en twee ampullen (XVII c, hals en oor XVIII d).
Crucifix (XVII c).
Wierookvat (bovendeel XVI, overigens XVII c) en -scheepje
(XVII c).
Zes kandelaars (XVII d).
Het WEESHUIS heeft boven een poortje twee houten beelden
van weeskinderen (XVII) en een schildhoudenden leeuw.
Huis G 294. Trapgevel. In het fries twee steenen (1643).
Huis no. 80. Gevelsteen (XVII).

Lutjebroek.
De moderne NED. HERV. KERK bezit het volgende koperwerk:
Predikantslezenaar (XVII d); voorzangerslezenaar (XVIII A).
Doopbekkenhouder (XVII).
De R. K. KERK (1877) bezit het volgende zilverwerk:
Monstrans (XVII b).
Miskelkje (XVII a) met cartouches en medaillons; Miskelk
(1632, bovendeel vernieuwd).
Hostiedoos (XVII b).
Gegraveerd ampullenblad (XVII b); gedreven ampullenblad
(XVII c).
Wierookvat (XVII b) en wierookscheepje.
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Altaarschel (XVIII d).
Missaalbeslag (XVII c en XVIII c).
Vier groote en vier kleine kandelaars (XVII d).
Blz. 144, 19e r. v. b. in te lasschen: drie damesportretten
(XVII d, kniestukken in den trant van C. Netscher).
Blz. 155, 1 I e r. V. O. lees: f 4 i. p. v. f 3.
Blz. 189, 5e r. v. b. lees: XIV, i. p. v. XVI.
Blz. 191, na den gen r. v. b. (onder Heemstede) in te voegen:
Het buiten BOSCH-EN-HOVEN (in hoofdzaak XVIII b) heeft
een kroonlijst met balustrade en wijzerklok (afkomstig van het
voorm. buiten Bronstee). In de rechtervoorkamer een stucplafond, een marmeren schoorsteen en een witje. In de linkervoorkamer een stucplafond (XVIII c). Traphal en lichtkoepel
met stucversiering (+ 1730). Portretten van het geslacht
Onderwater. In den tuin: een koepel met stucplafond en drie
witjes; een zonnewijzer met aardbol op voetstuk (XVIII a);
vier zandsteenen beeldgroepen (XVIII a, Simson), gem. I. P. V.
B(aurscheit). Twee inrijhekken met siervazen (XVIII a en
XVIII d).
Het buiten BOSBEEK (XVIII b) heeft een gevel met hoekpilasters, versierde middentravee en kroonlijst. Inwendig:
vestibule met stucplafond en damspiegels; koepelzaal met stucplafond, waarin een schildering door Jac. de Wit, en met een
grisaille, gem. Jac. de Wit, 1750; zijkamer met marmeren
schoorsteen en spiegelomlijsting (XVIII c). In den tuin een
achthoekige vijver met een zandsteenen trap en twee siervazen
(XVIII b).
Van het overigens gesloopte buiten GROENENDAAL staat
nog het middendeel (XVIII b, nu tuinkoepel) met een stucplafond en een witje.
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Het moderne buiten MEER-EN-BERG bevat de uit het huis
Rapenburg te Leiden overgebrachte trap (gewijzigd), betimmeringen en schoorsteenmantels, en witjes en damastzijden behangsel (alles XVIII b). Drie dessus-de-porte door H. W.
Schweickhardt. In den tuin: een marmeren kindergroep, gem.
Jan van Logteren 1734; een marmeren groep: rocf van Proserpina, gem. I. Cl. de Cock 1711, op een voetstuk met drie
gebeeldhouwde paneelen; twee zandsteenen kindergroepjes
(XVIII A); een koepel (XVIII b, maar met fronton, waarop:
1696); oranjerie met stucplafond in den trant van Marot en met
beschilderde betimmeringen gebeeldhouwde eiken bank (XVI IIb);
overblijfselen van een ouden watertoren met sporen van fresco's
(XVIIIa) en een gesneden houten buis. De stalgebouwen bevatten
overblijfselen van het oude Meer-en-Berg bij de Ringvaart;
hier ook een inrijhek (XVIII b) met wapen-de Neufville.
Het huis TE MANPAD (+ 1720) bevat een kamer met wandbeschilderingen (XVIII d) op doek, en een marmeren schoorsteen (XVIII a), waarboven een spiegelomlijsting en een windwijzerplaat. Familieportretten van Lennep—de Ncufville en
Valckenier. Tuinhek en dienstgebouwen (XVIII a).
Buiten EINDENHOUT (1793, blijkens stichtingssteen). Zuilenportiek, waarvoor twee sfinxen. In den tuin een beeldgroep
(XVIII).
Vóór het buiten KENNEMEROORT een inrijhek met siervazen
(XVIII c).
Blz. 274, 5e r. v. o. lees 1301 i. p. v. 1501.
Blz. 333; na den 4den r. v. b. in te voegen:
Huis WATERLAND (XVIII b) bevat een gang en traphal
met stucplafonds, betimmeringen en marmeren schoorsteenmantels; eetzaal met beschilderd behangsel en drie witjes door
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Augustini; in een bovenvertrek een witje, gem. Joh. Engelbert.
Portretten van het geslacht Boreel. In den tuin: een marmeren
en een zandsteenen beeld van Flora, een marmeren beeld van
Neptunus, een van Lucretia, een looden beeldje op voetstuk,
vier zandsteenen siervazen en een gesneden bank, alles omtrent
den tijd van den bouw.
Blz. 333 na den Ben r. v. b. toe te voegen:
In dit huis een vestibule en gang met relieffiguren in stuc
(XVIII b).
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Chronologisch overzicht der voornaamste bouwwerken.
BOERENWONINGEN.
Zeventiende eeuw:
Groet.
1612,
Groet.
1618,
XVIIa, Landsmeer, Schoten.
1634, Huizen.
1659, Westerblokker (no. 199).
1664, Smerp.
1676, Weesperkarspel (Groenewoud).
XVII, Barsingerhorn, Hinderdam, Laren (vier), Weesperkarspel (Eibergen).
Achttiende eeuw:
1700, Schagen (Vreeburg), Zwaag.
1729, De Waal.
Duivendrecht.
175o,
Sloten.
1767,
Sloterdijk.
177o,
XVIIId, Sijbekarspel (twee).
XVIIIB, Limmen.
± x800, Spijkerboor (twee).
Zeventiende of achttiende eeuw:
Egmond-Binnen, Landerum, Landsmeer, Oosterblokker, Oosterend op Terschelling, Wadwaai, Westerblokker, Westwoud (twee), Wormer (B 1).

BRUGGEN EN SLUIZEN.
Zeventiende eeuw:
Spaarndam (sluis).
1611,
XVIIa, Heemstede (kasteel).
Oudesluis (sluis).
1630,
1684, Nieuwe Niedorp (sluis).
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Achttiende eeuw:
Beets (sluis).
1712,
1722, Koog-aan-de-Zaan (sluis).
XVIIIa, Zaandam (twee sluizen).
Beets (sluis).
1738,
1 779, Naarden (brug).
1785, Edam (brug).
1 795, Edam (brug).
XVIIIB, Alkmaar (bruggen).
XVIII, Bergen-Binnen (brug voor Hof van Bergen).

COMPAGNIE-GEBOUWEN.
Z eventiende eeuw :
16o1, Hoorn (pakhuizen).
1625, Enkhuizen.
XVIIa, Hoorn.
1639, Enkhuizen (pakhuis).
Achttiende eeuw:
Hoorn.
1784,

DOELENS.
Zestiende eeuw:
Alkmaar (St. Sebastiaans).
1561,
Haarlem (St. Joris, gewijzigd 1707 en later).
1592,
Zeventiende eeuw:
1612, Haarlem (St. Adriaans).
1614, Hoorn (uitgebreid 1648).
XVIIId, Monnikendam.

GERECHTSGEBOUW.
Zeventiende eeuw:
1632, Hoorn. (Tribunaal, uitgebreid XVIIId).

GRENS-, BAN- EN GERECHTSPALEN.
Vijftiende eeuw:
XVd, bij station Bloemendaal, Duinendaal, Haarlem (Prinsenhof, Lange
Bagijnenstraat 6), Hoorn (Gravenstraat en Noord), Vogelenzang.
Zestiende eeuw: 's-Gravenland (Spanderswoud), Zandpoort.
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Zeventiende eeuw:
1625, Amstelveen (twee).
XVIIa, Zandpoort (drie).
XVIIA, Aartswoud, Midsland (twee).
Achttiende eeuw:
1754, Westwoud.
1761,
Beets.
1791,
Venhuizen.
Sloten.
1 794,
XVIII, Avenhorn.
Negentiende eeuw:
1838,
Amstelveen.

GESTICHTEN VAN LIEFDADIGHEID.
Veertiende eeuw:
XIV (of ouder?), Den Oever (St. Elisabethsgasthuis).
Zestiende eeuw:
Edam (proveniershuis).
1 555,
1563,
Hoorn (St. Jansgasthuis).
XVIc, Haarlem (dolhuis, voorm. leprozenhuis, verbouwd 1 747 en 1883).
1586, Haarlem (Brouwershofje).
XVId, Alkmaar (oude mannen- en vrouwenhuis, ten deele vernieuwd 1705),
Zandvoort (oude mannen- en vrouwengasthuis).
XVIB, Edam (Weeshuis, voorgevel vernieuwd).
XVI, Haarlem (bank van leening), Medemblik (burgerweeshuis, verbouwd
XVIIIc), Monnikendam (burgerweeshuis, meermalen gewijzigd),
'Weesp (St, Bartholomeusgasthuis, noordvleugel).
Zeventiende eeuw:
1605-1609, Haarlem (Frans v. Loenenhofje, verbouwd 1736).
1608, Haarlem (oudemannenhuis).
Hoorn (voorm. diaconie).
1615,
1616, Enkhuizen (Gereform. weeshuis, herbouwd).
Hoorn (Pietershof, verbouwd 1692 en 1901).
1617,
XVIIa, Hoorn (oudevrouwenhuis), Naarden (gasthuis, ten deele).
1640, Haarlem (Zuiderhofje, verbouwd 1861).
1644, Naarden (burgerweeshuis).
Alkmaar (provenhuis v. Splinter).
1646,
1650, Weesp (St. Bartholomeusgasthuis, zuidvleugel).
1650, Durgerdam (armen- en diaconieweeshuis).
XVIIb, Haarlem (Bakbnesserhofje , St. Elisabethsgasthuis, uitgebreid 1681
en XIX).
1651, Haarlem (hofje v. Heythuyzen).
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1656, Alkmaar (provenhuis v. Nordingem).
1660, Haarlem (armekinderhuis, gedeelte van voorm. Maria Magdalenaklooster).
1663, Wormerveer (Blauwhofje).
Hoorn (Pietershof, ten deele).
1692,
Oostzaan (diaconie- en weeshuis).
1695,
1698, Koog-aan-de-Zaan (voorm. Doopsgezind weeshuis).
XVIIB, Haarlem (hofje v. Loo, hersteld 1777, verkleind ± 1890).
XVII, Egmond-aan-Zee (gasthuis), Naarden (diaconiehuis, gewijzigd 1747),
Schagen (wees- en armenhuis).
Achttiende eeuw:
1714, Alkmaar (provenhuis v. Wildeman).
Westzaan (wees- en armenhuis).
1717,
Aasendelft (Ned. Herv. weeshuis), Hoorn (Prot. weeshuis).
1729,
573o, Haarlem (hofje van Staats),
1741, Enkhuizen (Snouck van Loosenstichting).
XVIIIb, Ankeveen (Twaalf armenhuizen).
XVIIIA,Alkmaar (provenhuis van Palinc en van Foreest).
1758-1760, Haarlem (hofje van Noblet).
1768-1786, Haarleni (diaconiehuis).
1770, Haarlem (hofje van Oorschot).
1 774, Haarlem (Remonstr. hofje).
1 774- 1 77 6, Hoorn (R. K. wees- en oudeliedenhuis).
Broek-in-Waterland (diaconiehuis).
1775,
1783, Haarlem (hofje v. Guurtje de Waal).
1785-1787, Haarlem (Teylershofje).
1787, Haarlem (Vrouwe- en St. Antoniegasthuis).

Negentiende eeuw:
1807,
Huizen (Oranjeweeshuis).
XIXa, Alkmaar (burgerziekenhuis, R. K. weeshuis).

GEVANGENISSEN.
161 2,Enkhuizen.
XVII, Enkhuizen (voorm. St. Eucheriuskapel).

GILDEHUIZEN.
XVIIa, Haarlem (goudsmeden).
1639, Enkhuizen (bakkers).
1645, Haarlem (Coomanshofje).

KAPELLEN.
Veertiende eeuw: Haarlem (zuidbeuk St. Tanskapel), Muiden (slotkapel).
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Vijftiende eeuw:
XVb, Alkmaar (St. Janskapel), Naarden (kapel van St. Marienconvent).
XVA, Hoorn (sluiting van St. Mariekapel).
XVc, Haarlem (kapel der zeven weeën).
XVd, Haarlem (St. Jacobskapel, kapel van Maria Magdalenaklooster).
XVB, Haarlem (Brouwerskapel, Kerstkapel, herbouwd XVIB).
Alkmaar (H. Geestkapel), Enkhuizen (sluiting St. Eucheriuskapel),
XV,
Haarlem (zuidarm St. Janskapel), Hoorn (kapel van St. Ceciliaklooster).
Zestiende eeuw:
XVIa, Haarlem (schip St. Janskapel).
XVIb, Alkmaar (noordbeuk St. Janskapel).

KASTEELEN EN LANDHUIZEN.
Dertiende eeuw:
XIIIa, Muiden (uitgebreid ± 1300, gewijzigd XVIIA).
XIIIA, Brederode (herbouwd XVb).
XIIId, Medemblik (herhaaldelijk verbouwd).
Veertiende eeuw:
XIV—XV, Assumburg (verbouwd XVI en XVII).
Vijftiende eeuw:
XVb, Schagen.
Zestiende eeuw : Ter Kleef.
Zeventiende eeuw:
± 1600, Egmond (dienstgebouwen).
XVIIa, Marquette (verbouwd XVIIIb), Nederhorst (verbouwd XVIIIA).
Velzerend.
1638,
XVIIA, Heemstede.
1654, Zwanenburg.
XVIIc, Elswout (voorpoort, gewijzigd XVIIId), Trompenburg.
Achttiende eeuw:
± 1700, Jachtlust.
± 1725, Hilverbeek.
XVIIIa, Beekenstein, Frankendaal, Te Manpad.
Oostermeer.
1728,
XVIIIb, Boekenrode , Bosbeek , Bosch-en-Hoven , Nijenburg, Scheybeek,
Waterland.
Gooilust.
1780,
XVIIId, Hilversum ('s Gravenlandscheweg 27), Vogelenzang.
XVIII, Akerendam, Hof van Bergen, Rooswyck, Wildhoef.
Negentiende eeuw:
± 1800, Eindenhout.
XIXa, Bloemenheuvel, SparreLl euvel.
XXV

385

KERKEN.
Twaalfde eeuw: Kastrikum (schip, wellicht ouder, gewijzigd XVIa), Muiden
(schip), Nederhorst-den-Berg (schip), Oostereind op Texel (N. W. deel),
Velzen (N. W. deel, wellicht ouder ?)
Dertiende eeuw : De Hoorn op Terschelling, Hypolitushoef (koor), Nederhorst-den-Berg (koor).
Veertiende eeuw: Haarlem (schip Begijnhofskerk), Kortenhoef (koor),
Muiderberg (koor), Den Oever, Schellinkhout (koor en dwarspand), Uitgeest
(schip), Zwaag (schip).
Vijftiende eeuw:
1400, Haarlem (schip St. Bavo begonnen), Medemblik (Westerkerk, herbouwd na 1555).
XVa, Haarlem (koor Begijnhofskerk), Haringhuizen, Monnikendam (Groote
kerk), Naarden (koor van St. Vitus), Noord-Scharwoude (koor),
Oosterblokker (koor en dwarspand), Wadwaai (schip), Weesp (koor,
verhoogd XVd), Wognum (schip).
1423-1450, Enkhuizen (Zuiderkerk).
XVb, Hoorn (middenschip Noorderkerk), Kastrikum (koor), Muiden (koor
en zijbeuken), Naarden (St. Marienconvent).
XVA, Enkhuizen (oost. deel van Westerkerk), Hoorn (sluiting kloosterkerk),
Muiderberg (schip, herbouwd 1686).
± 1450, De Burg (koor).
1 445 —XVc , Haarlem (dwarspand St. Bavo, verhoogd XVd).
1470 - 1516, Alkmaar (Groote kerk).
XVc, Hoorn (dwarspand Noorderkerk), Spanbroek, Twisk, Weesp (schip
en zijbeuken), Wognum (koor).
± 1480, De Burg (schip en zijbeuken).
Haarlem (zijbeuken St. Bavo).
1483,
XVd, Barsingerhorn, Haarlem (koor St. Bavo), Hoorn (koor Noorderkerk
en Oosterkerk), Lambertschaag, Naarden (schip en zijbeuken
St. Vitus), Venhuizen, Wadwaai (koor).
XVB, Bergen-Binnen (herbouwd XVId en XVIIc), Edam (Groote kerk,
grootendeels verbouwd XVIIa), Enkhuizen (west. deel van Westerkerk), Noord-Scharwoude (schip en zijbeuk), Schellinkhout (schip).
XV, Abbekerk (verhoogd XVIIB), Beets, Beverwijk (koor), Haarlem
(Bakenesserkerk), Heiloo (vernieuwd 1823), De Hoorn op Terschelling (deel van koor), De Hoorn op Texel, Huizen (schip herbouwd
1 775 en 1908), Ilpendam (vernieuwd 1650), Kolhorn (vergroot XVII),
Oostereind op Texel (dwarspand), Uitgeest (koor), Schardam
(gewijzigd XVII), Warmenhuizen, West-Graftdijk (vernieuwd 1651),
Wijk-aan-Zee (ten deele), Zwaag (koor).

±
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Zestiende eeuw :
+ 1500, Broek-op-Langendijk, Hoorn (dwarspand Oosterkerk), Naarden (dwarspand St. Vitus), St. Pankras.
XVIa, Hoorn (schip en zijbeuken Noorderkerk), Laren (hersteld 1618, vernieuwd 1844), Oosthuizen, Sijbekarspel, Valkoog (herbouwd 1839).
XVIA, Aalsmeer (verbouwd XVII), Benningbroek, Hoorn (schip Oosterkerk,
westgevel 1616).
+ 1585, Broek-in-Waterland (middenschip en koor).
XVIB, Opperdoes.
KVI, Hauwert, Nederhorst-den-Berg (noordbeuk), Oostereind op Texel
(koor), Oude Niedorp (schip), Schellingwoude (1835 nieuw bekleed).
Zeventiende eeuw:
1609, Buiksloot (verbouwd 1710).
1617, De Hoorn op Terschelling.
Wijdenes (noordmuur).
1619,
1620-1640, Haarlem (noordbeuk Bakenesserkerk).
1623,
Beemster.
1625,
Heemstede.
1627,
Spaarndam.
1633, Egmond-op-den-Hoef, Oterleek.
1634,
Schermerhorn.
1635,
Bloemendaal.
1636,
Haarlem (R. K., later Oud-K., schuilkerk).
1638, \ Tormerveer (uitgebreid XVIIIc), Zaandam (Westerkerk, vergroot
1672-1680).
1642, Avenhorn, Watergang.
1647, Enkhuizen (Ev. Luth. kerk, vergroot 1735), Oost-Vlieland.
1649, Haarlem (Nieuwe kerk a, Oudendijk.
165o, Ilpendam (verbouwd 1723 en 185o), Oude Schild (vergroot 1740).
XVIIb, Broek-in-Waterland (noordbeuk), Noord-Schermer.
XVIIA, Beverwijk (schepen), Kallantsoog.
1652, Heemstede (noordarm).
1657, Hensbroek, Krommenie.
1658,
Alkmaar ,(Remonstr. kerk), Graft (vernieuwd 1670, verkleind 1767),
's-Gravenland (hersteld + 168o), Volendam.
1661,
De Rijp.
1667,
Andijk (vergroot 1790).
1668,
Dirkshorn.
XVIIc, Sloterdijk.
1675, Hypolitushoef (schip).
168o, Bennebroek, Hoogwoud.
1683,
Haarlem (Doopsgez. kerk).
1688,
Driehuizen.
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1692, Alkmaar (Ev. Luth. kerk).
1695, Zaandam (Oud-K. kerk).
Blarikum (schip).
1696,
1699, Zaandam (Ev. Luth. kerk).
XVIId, St. Maartensbrug, Zaandam (Oosterkerk).
XVII, Kortenhoef (schip), West-Terschelling, Zijdewind.
Achttiende eeuw:
± 1700, Krommenie (Doopsgez. kerk).
1702, Edam (Doopsuz. kerk).
1707, Alkmaar noord. uitbouw kapelkerk).
1711, Zunderdorp (herbouwd 1824).
1719, De Koog.
XVIIIa, Hoorn (Remonstr. kerk), Medemblik (Ev. Luth. kerk), Ransdorp
(hersteld 1833), Spaarnwoude (schip).
1730, Naarden (Synagoge).
1731, Westzaan (Doopsgez. kerk).
Groet, Stroe (Doopsgez. kerk).
1738,
1740, Edam (Ev. Luth. kerk), Westzaan.
1746, Egmond-aan- Zee.
XVIIIb, Limmen, West-Graftdijk (Doopsgez. kerk).
1755, Krommeniedijk.
1760,
Oostzaan.
Groot-Schermer.
1762,
1769, Beverwijk (Ev. Luth. kerk), Hoorn (Herst. Luth. kerk).
1 774, Ouderkerk-aan-den-Amstel.
1 775, Oostereind op Texel (Doopsgez. kerk).
Schoorl.
1783,
1784, Beemster (Doopsgez. kerk).
Hilversum (R. K. kerk, 1891 vergroot).
1785,
Urk.
1786,
1788, Enkhuizen (Synagoge) ; Hilversum (ten deele).
1792,
Eenigenburg.
XVIII, De Hoorn op Texel (R. K. kerk).
Negentiende eeuw:
1803, Obdam.
1808, Medemblik (Synagoge).
1818, Weesp (Ev. Luth. kerk).
1819, Zuid-Scharwoude.
Jisp.
1822,
Heiloo (schip), Middelie.
1823,
XIXa, Heemskerk (grootendeels), Den Helder (voorm. Ev. Luth. kerk),
St. Maarten, Wormer.
1826, Krommenie (Oud-Kath. kerk).
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1828, Bovenkarspel (herbouw), Westerland.
1830, Burgerbrug, Harenkarspel, Wormerveer (Doopsgez. kErk).
1834, Nibbikswoud, Uithoorn.
1835,,
Kwadijk.
1836, Akersloot, Buitenveldert (R. K. kerk), Egmond-Binnen.
1837, Den Helder (Synagoge).
1838,
Wijdenes (uitgebreid 1863).
1839, De Cocksdorp, Den Helder (Nieuwe kerk).
1840, Beverwijk (R. K. kerk), Den Helder (R. K. kerk), Oost- Graftdijk.
1841,
Haarlem (H. Jozef).
1843, Haarlem (H. Antonius v. Padua), Uitdam.
1844, Den Helder (Westerkerk).
1845,
Winkel.
1846,
Oosterblokker (R. K. kerk), Petten.
1847, Warder.
1849,
Urk (Geref. kerk), Zandvoort.
185o, Schagerbrug.

KLOOSTERS.
?

Egmond-Binnen (abdij).

Vijftiende eeuw : De Burg (St. Agnes), Haarlem (Franciscanen, Maria Magdalena, Predikheeren, St. Ursula).

KRUISGANG.
Vijftiende eeuw : Haarlem (Predikheerenklooster, XVd).

MARKT- EN WAAGGEBOUWEN, ACCIJNSHUIZEN.
Zestiende eeuw:
1559, Enkhuizen (waag).
1587,
Alkmaar (vleeschhal, later waag, gevel vernieuwd 1884).
1595, Haarlem (waag).
Zeventiende eeuw:
1603, Haarlem (vleeschhal).
1609, Hoorn (waag).
1622,
Alkmaar (accijnshuis).
XVIIa, Medemblik (waag).
XVIIc, Monnikendam (waag).
Achttiende eeuw:
1778, Edam (waag).
Negentiende eeuw:
1824, Haarlem (commiezenhuizen).
XIXa, Alkmaar (vischmarkt), Edam (botermarkt), Muiden (commiezenhuis).
1833, De Burg (vischmarkt).
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MILITAIRE GEBOUWEN.
Ze ventiende eeuw:
± 1600, Enkhuizen (admiraliteitshof).
± 165o, Haarlem (hoofdwacht).
XVIId, Naarden (arsenaal).
Negentiende eeuw:
1827, Den Helder (Willemsoord), Weesp (wachthuis).
1840, Den Helder (marinekazerne en -hospitaal).

MOLENS.
Zeventiende eeuw:
± 1600, Ilpendam.
1693 ? Zaandam (oliemolen).
1697, Zaandam (pelmolen).
XVII ? Den Oever, Zaandam (drie paltrokmolens).
Achttiende eeuw:
1719,
Westzaan.
1735, Zaandijk (oliemolen).
1742, Zaandam (pelmolen).
1771, Wormerveer.
XVIIIc, Westzaan (papiermolen).
'779, Zandpoort.
5782, Zaandijk (meelmolen).
XVIIIB, Koog-aan-de-Zaan, Westzaan (houtzaagmolen), Zaandam (oliemolen
en verfmolen), Zaandijk (houtzaagmolen).
XVIII, Koog-aan-de-Zaan (twee bovenkruiers), Spijkerboor (watermolen),
Zuid-Schalkwijk (?)

MUNT,
Zeventiende eeuw: Enkhuizen (XVIIa).

PAKHUIZEN.
Zestiende eeuw:
1565, Enkhuizen (Dijk).
1568, Haarlem (Spaarne 81).
Hoorn (Bierkade 15).
1591,
XVId, Haarlem (Spaarnwouderstraat 17-19).
Zeventiende eeuw:
1611, Edam (Nieuwe Haven W 4-222 en 223).
1613, Enkhuizen (Dijk 2-306).
1620, Enkhuizen (Kuipersdijk 2-291).
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XVIIa, Alkmaar (Fnidsen 13, verminkt), Haarlem (Spaarne 96, brouwerij),
Hoorn (Nieuwendam 12).
16J9, Enkhuizen (W. I. Comp.)
1641, Hoorn (Breed 20).
XVIIA, Alkmaar (Fnidsen C 72 en C 93), Edam (Marken W 4-168,
Voorhaven W 6-200), Medemblik (Vooreiland W 2, 140-142),
Monnikendam (Zand II, 71), Purmerend (Westerstraat E 49).
166o, Hoorn (Nieuwendam zo).
XVI1c, Alkmaar (Verdronkenoord D 41), Edam (Marken W 4-156, Voorhaven W 6-208).
1692, Haarlem (Bakenessergracht 42).
XVIId, Edam (Voorhaven W 6-20o).
XVIIB, Haarlem (Botermarkt 26), De Rijp (Tuingracht 463).
XVII, Edam (Marken W 4-145, 150), Hoorn (Breed 9, Nieuwendam io,
Korenmarkt 8, Veermanskade 4), Weesp (Achtergracht Oz. 1).
Achttiende eeuw:
XVIIIA, Krommenie (wijnpakhuis).
XVIIIc, Edam (Voorhaven W 4-244).
XVIII, Enkhuizen (Kuipersdijk 2-290, Paktuinen).

PALEIZEN.
Dertiende eeuw : Haarlem (onderbouw grafelijke hal ?)
Zestiende eeuw: Alkmaar (hof van Sonoy), Haarlem (Prinsenhof), Enkhuizen (Prinsenhof).
Achttiende eeuw : Haarlem (paviljoen, 1788).

POLDERHUIZEN EN WATERSCHAPSGEBOUWEN.
Zeventiende eeuw:
1612,
Schagen (polderhuis, gewijzigd 1731).
1613, Medemblik (gemeenlandshuis).
1619, Monnikendam (gemeenlandshuis, verbouwd 1908).
1654, Halfweg (gemeenlandshuis).
XVIId, Spaarnwoude (gemeenlandshuis).
Achttiende eeuw :
1726, Oud-Diemen (gemeenlandshuis).
XVIIIb, Oosterdijk (heemraadschapshuisje).
XVIIIc, Enkhuizen (waterschapshuis).
Spijkerboor (waterschapshuis).
1787,

POMPEN.
Zeventiende eeuw : Haarlem (Nieuwe Doelen, XVIIB).
Achttiende eeuw : Alkmaar (1785), Enkhuizen (XVIIId).
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POORTGEBOUWEN.
Vijftiende eeuw : Haarlem (Amsterdamsche poort, XVB, gewijzigd XVIIA).
Zestiende eeuw :
± 1500, Haarlem (Franciscanenklooster).
XVIb, Enkhuizen (Zuiderpoort, verhoogd 1649-1658).
1578, Hoorn (Oosterpoort, verhoogd 1601).
XVId, Haarlem (Guldenbergspoort).
Zeventiende eeuw :
16o8, Haarlem (voorm. oudemannenhuis).
1612, Haarlem (Oude Doelen).
1619,
Haarlem (Klein Heiligland 17).
1625, Haarlem (Frans Loenenhofje).
1649, Enkhuizen (Westerpoort).
XVII, Enkhuizen (Oudegouwsboom en Boerenboom).
Achttiende eeuw : Medemblik (burgerweeshuis).

RAADHUIZEN.
Vijftiende eeuw: Haarlem (uitgebreid en gewijzigd XVId en XVII).
Zestiende eeuw:
1509-1520, Alkmaar (oost. deel, vergroot 1592-1595).
1598,
Spanbroek.
Zeventiende eeuw:
16o1, Naarden, Schoorl.
1612,
Schagen (gewijzigd 1731).
1613,
Giaft, Hoorn.
1622,
Barsingerhorn.
XVIIa, Groet, Haarlem (vleugel langs Zijlstraat).
163o, De Rijp.
1633, Haarlem (gevel van den uitbouw).
1639, Groot-Schermer.
1650, Jisp.
1652, Noord-Schermer (rechthuis), Ransdorp.
1655, Bergen-Binnen.
1662,
Venhuizen.
XVIIc, Medemblik, Wormer.
1687, Durgerdam.
1688, Enkhuizen.
1694,
Alkmaar (west. deel).
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Achttiende eeuw :
1706, Krommenie.
1 737, Edam.
± 1750, Monnikendam.
1758,
Grootebroek.
1759,
Schellinkhout.
1772-1776, Weesp.
Watergraafsmeer (rechthuis),
1777,
1782,
Westzaan.
Negentiende eeuw:
1828, Wormerveer.
1830, Abbekerk.
1836, Den Helder.

SCHOLEN, LIBRIJEN, GEBOUWEN VAN WETENSCHAP.
Vijftiende eeuw : Haarlem (librije), Naarden (?)
Zestiende eeuw :
XVIb, Edam (librije, later Latijnsche school).
XVId, Alkmaar (librije, hersteld 1741).
Zeventiende eeuw :
+ 1600, Enkhuizen (librije).
1616, Alkmaar (poortje van Latijnsche school).
XVIIa, Hoorn (poortje van Latijnsche school).
+ 1630, Haarlem (poortje van Latijnsche school).
1636, Enkhuizen (chirurgijnskamer).
Achttiende eeuw :
1721,
Haarlem (hortus).
1 794, Haarlem (Holl. maatschappij van wetenschappen).
XVIIId, Haarlem (museum Teyler, uitgebreid 1878).

STANDBEELDEN EN GEDENKNAALDEN.
Achttiende eeuw :
1722,
Haarlem (Laurens Jz. Coster).
1777,Oosthuizen (obelisk).
Negentiende eeuw :
1800, Wijk-aan-Zee (pyramide).
1817,Heemstede (naald).

1823, Haarlem (Laurens Jz. Coster).
1835,Obdam (obelisk).

1695, Heemstede.

TOLHEK.
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TORENS (van kerken en kapellen).
Twaalfde eeuw : Nederhorst-den-Berg, Oosterland (met latere gemetselde
spits).
Dertiende eeuw : Harenkarspel, Heiloo, De Hoorn op Terschelling (?),
Hypolitushoef (bovendeel XV, met gemetselde spits), Limmen (vernieuwd
1 743, bovendeel XIXa), Muiden (± 1200), Spaarnwoude, Velzen (verhoogd
XVI), Weesp (verhoogd XIVA en XVI—XVII).
Veertiende eeuw :
XIVa, Haringhuizen (later verhoogd), Uitgeest (met gemetselde spits, vernieuwd 1726).
XIVB, Kortenhoef, Medemblik, Zwaag.
XIV,
Haarlem (Begijnhofskerk), Heemskerk (met gemetselde spits van
+ 15oo), Hem (benedendeel).
Vijftiende eeuw :
XVa, Beverwijk, Huizen (verhoogd XVII), Monnikendam, Wadwaai, Wognum
(verhoogd XVd, met gemetselde spits).
XVb, Hilversum, Naarden.
XVA, Muiderberg.
XVd, Aartswoud, De Burg (met gemetselde spits van 1604), Edam (speeltoren), Haarlem (St. Jacobskapel), Schellinkhout (bovendeel XVIB),
Twisk (met gemetselde spits).
XVB, Edam (Groote kerk, gewijzigd 1568 en 8o 1), Wijdenes.
XV,
Grootebroek, De Hoorn op Texel (bovendeel XIXA), Oostereind
(?, XIXA nieuw bekleed), Sloterdijk, West-Terschelling (? 1833
tot vuurtoren ingericht), Wijk-aan-Zee, Zunderdorp.
Zestiende eeuw :
± 1500, Monnikendam, Nieuwe Niedorp, Westerland.
152o, Haarlem (klokkentoren St. Bavo).
1524, Enkhuizen (Zuiderkerk).
XVIa, Blarikum, Haarlem (Bakenesser kerk), Kastrikum, Laren (herbouwd
1917), Oosterblokker, Opperdoes (bovendeel 1838), Ransdorp,
Westerblokker.
XVIB, Alkmaar (klokkentoren St. Laurens), Zandvoort (herbouwd 1618).
XVI,
Hauwert, Warmenhuizen (grootendeels).
Zeventiende eeuw :
1613, Haarlem (Nieuwe kerk).
XVIIa, Beemster.
1634, Schermerhorn.
1648, Broek-in-Waterland (herbouwd 1727 en 1780).
1656,
Abbekerk (met gemetselde spits).
1657, Hensbroek, Krommenie (van hout).
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1659,
Harenkarspel.
1671,
Kallantsoog.
XVIIc, Noord-Schermer, De Rijp.
Achttiende eeuw :
XVIIIc, Oostzaan (van hout).

VERDEDIGINGSWERKEN.
(Zie ook kasteelen en poortgebouwen).
?

Muiden (wallen 1.

Zestiende eeuw :
XVIa, Hoorn (kruittoren ).
1532, Hoorn (Hoofdtoren, vérbouwd 1651).
1572,
Oude Schild (fort).
Zeventiende eeuw: Naarden (wallen, XVIId).
Negentiende eeuw :
1800, Wijk-aan-Zee (bolwerken).
1811-1812, Oude Schild (forten).

VUURTORENS.
Achttiende eeuw : Venhoek (1700).
Negentiende eeuw : West-Terschelling (1833), Marken (1839), Egmondaan-Zee (1841).

WOONHUISGEVELS.
Zestiende eeuw:
+ 1500, Haarlem (Ged. Oudegracht 40, Groote Markt I I, gewijz. XVIId),
Monnikendam (Noordeinde IV, 56).
XVIb, Alkmaar (Pieterstraat B 20, vernieuwd), Edam (Achterhaven W 3-115,
van hout, en Damplein W 3-92).
1567, Haarlem (Donkere Spaarne).
XVIc, Alkmaar (Munt C 25, gewijzigd XVIIc en XVIII).
1587, Hoorn (Groote Oost 83-85).
1591, Haarlem (Oude Groenmarkt 6).
1592, Enkhuizen (Vijzelstraat, Westerstraat 4-238), Monnikendam (Haven
A 1352).
1593, Alkmaar (Kooltuin naast C 35), Hoorn (Munnikenveld Zz. 2).
1595, Enkhuizen (Nieuwe Westerstraat 2-166).
1599, De Burg (Koogerstraat B 155)
XVId, Enkhuizen (Westerstraat 4-5 en 32), Haarlem (Bakenessergracht 70,
Doelstraat 142, Ged. Oudegracht 48, Gortesteeg 12, Groot Heiligland J4, Korte Spaarne 23-25, Turfmarkt 4, verbouwd XVIIIa).
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XVI, Alkmaar (Luttik Ouddorp, van hout), Krommenie (Vlietweg 574,
van hout), Opperdoes (Oosteinde, van hout).
Zeventiende eeuw :
± 1601, Edam (Kerkstraat W 3-71 en 72, Voorhaven W 5-133), Enkhuizen
(Breestraat 3-206 en kosterswoning Westerkerk), Haarlem (Koudenhorn 68, Lange Hofstraat 18, Ridderstraat 26, Schachelstraat 36,
Spaarnwouderstraat 84-86 (twee) en 116).
1602, Haarlem (Koningstraat 31).
1605, Haarlem (Warmoesstraat 4).
1607, Alkmaar (Mient B 8).
1608, Haarlem (Burgwal 70).
1609, Alkmaar (Luttik Ouddorp C 90, gerest.), Edam (Voorhaven W 6-208
en 210), Haarlem (Bakenessergracht 55, Botermarkt 25, Kleine
Houtstraat 337).
161o, Haarlem (Damstraat 23, Zijlstraat 54), Hoorn (Nieuwendam 19, gewijz.),
Midsland (B 167).
Monnikendam (Noordeinde III, i17).
1611,
1612, Hoorn (Slapershaven, hoek Groote Oost).
Hoorn (De Zon t).
1613,
1614, Enkhuizen (Westerstraat 4-35), Monnikendam (Dam II, 124).
1615, Hoorn (Achterom 3).
1616, Hoorn (Oude Doelenkade 17-19, twee).
1617, Enkhuizen (Nieuwstraat 4-248).
1618, Edam (Spuistraat W 4-27).
1619, Enkhuizen (Breedstraat 3--431), Hem.
1620, Monnikendam (Kerkstraat II, 99)•
1621, Edam (Voorhaven W 4-238), Naarden (Schipperstraat 688-689).
1622, Edam (Nieuwenhuyzenplein, gewijz.).
1623, Alkmaar (Oudegracht A 243).
1624,
Westerblokker ,(no. 157).
XVIIa, Alkmaar (Achterstraat B 28 en 30, Ged. Nieuwesloot B 107, Laat
A 169, Langestraat B 16 (hersteld) en 44, Magdalenastraat B 14,
Oudegracht A 190-192, Peperstraat B 1-2), De Burg (Binnenburg B 27 en 373, Gravenstraat B 108), Edam (Breestraat
W 3-I18, Torenstraat W 2-39, 40, 156, Voorhaven W 5-135),
Enkhuizen (Westerstraat 3-6), Haarlem (Bakenessergracht 13, 17,
53, Berkenrodesteeg .4, Botermarkt 27, Burgwal 26, 108, 109,
Damstraat 5, 13, Doelenstraat 37, Donkere Spaarne 50, 56, Frankenstraat 41, Ged. Oudegracht 15, 1 7, 1 9, 35, 36, 37, 38, 4 1 , 42,
44, 45, 9 1 , 93, 106, 113 , Gierstraat 48, Groot Heiligland i7, Groote
Houtstraat II0, 119, Hagestraat 7, Jacobijnenstraat I, 3, Jansstraat
36 (diaconie), 61-63 A, Kleine Houtstraat 1 4; 33, 107, Koningstraat I, Korte Houtstraat 12, Koudenhorn 22, 66, Krocht 8,
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Schachelstraat 28, Smedestraat 12, 15, 16, Spaarne 22, 42, 90, 104,
108, Spaarnwouderstraat 84-86 (twee), Tuchthuisstraat 6, Verwulft
8, Vrouwensteeg (kosterswoning), Zijlstraat 3, 96a, 97, ioo), Hoorn
(Bierkade io, Binnenluyendijk 3, Breed i8, 32, Dubbele buurt I,
Groote Oost 7, 49, Kerkstraat 19-21, Kuil 32, Munnikenveld
15-19 (twee), Onder de Boompjes 21 en 22, Ramen II, Slapershaven 2-3, 4), Medemblik (Nieuwstraat W 2, 20, Oosterhaven
W 1, 75, 1 74) Monnikendam (Kerkstraat II 28, Noordeinde A 133),
Oost-Vlieland (A 38), Weesp (Oude gracht).
1626, Enkhuizen (West Zeedijk 5--5oi).
1628, Edam (W 5-138), Hoorn (Ramen 21-23, twee).
1629, Beemster (Middenweg 68).
1640, Enkhuizen (Breedstraat 4-412).
1641, Medemblik (Oosterhaven W 2, 37).
1643, Enkhuizen (Breedstraat 4--61), Grootebroek (G 294), Zaandijk
(van hout).
1644, Enkhuizen (Nieuwe Westerstraat 1--207), Muiden (Weesperstraat
205).
1646, Enkhuizen (Dijk 4-620), Medemblik (Vooreiland W 2, 157a).
1647, Den Helder (Langestraat 40).
1648,
Midsland (B 156).
1649,
Huizen (Lindenstraat C 218).
XVIIb, Alkmaar (St. Annastraat C 9, Bierkade C IS, Dijk C 9, Hekelstraat
C 30, Huigbrouwerstraat D 5, Kooltuin C 35, Koorstraat A. 17,
Oudegracht D 114, 193), De Burg (Binnenburg B 25 en 377,
Steenenplaats B 193, en voorm. woning van den schout), Edam
(Bult W 4-93, Hoogstraat W 4-194), Enkhuizen (Nieuwe Westerstraat I--18o, Westerstraat 2-54), Haarlem (huismeesterswoning
St. Elis.-gasthuis, Frankenstraat i8, Kleine Houtstraat 116, Korte
Wijngaardstraat 92a en b, Ridderstraat 16 ; Walstraat i5), Hoorn
(Achter de Vest, Nieuwstraat 31), Monnikendam (Noordeinde III, 9,
Land II, 70), Muiden (Amsterdamsche straat 271).
XVIIA, Alkmaar (St. Annastraat C 3, Heiligland C 36, Hekelstraat C 9,
Klein Nieuwland D 4-6, Laat A 141', 175, D 19, 6o (gewijz.),
Luttik Ouddorp C 85 (gewijz.), Mient-hoek Waagplein, Oudegracht
A I22, D III, 115, 120, Ritsevoort A 22 (gewijz., 32, Schoutenstraat A 15, Turfmarkt D 14, Verdronkenoord C 5o, 52 (gewijz.),
D 33, 57, Zevenhuizen A 7, Zijdam C 3), De Burg (Binnenburg
B 20), Edam (Nieuwenhuyzenplein W 3-6, Spuistraat W 4-21,
Voorhaven W 3-106, W 4-21, W 5-106, 169, W 6-176),
Enkhuizen (Breedstraat 3--179, Havendijk 4-189, St. Janstraat
4-5 8 4, Nieuwe Westerstraat 2-80, i68, Oosterhaven 3-215 (twee),
H. J. Schimmelstraat 4. 179, Waagstraat 3-63 en 64, Westerstraat 3-4), Haarlem (Doelenstraat 35, Nassaulaan 8, Nieuwe
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Kerkplein i6, Raaks 36, Spaarne 69, Warmoesstraat 29, Witte
Heerenstraat 26, Zijlstraat 8i), Den Helder (Vlootstraat), Hoorn
(Gerritsland 33, Groote Noord 44, 46, Groote Oost 37, 75-77,
Onder de Boompjes, naast 0. I. pakhuis), Medemblik (Achterom
W 2, 95, Nieuwstraat W i, 45, W 2, 8, 9, 21, 24, 27, W 3, I,
8, 12, W 4, 19), Ooievaarsgat, Oosterhaven W i, 190, W 2, 2 9, 43,
44, Westerh aven
W 2, 3 8 --44 (zes), 53, 54-5 6 (drie), 73 (twee)),
Muiden (Amsterdamsche straat, hoek Hellingstraat), Naarden (Gasthuisstraat 468, Korte Marktstraat 42, Oosteindestraat 505, Schipperstraat 643, 658 (achtergevel`, 681, 687, Wijde Marktstraat 543),
Schagen (Ged. Gracht B 57), Weesp (Achtergracht 56), WestTerschelling (Boomstraat).
Haarlem (1755 gewijz. tot Hoofdwacht).
1650,
± 165o, Haarlem (Barteljorisstraat 24, Ged. Oudegracht 83, Kleine Houtstraat
114, Koningstraat 8, J5, Nassaulaan 16, Spaarnwouderstraat 54).
1652, Haarlem (Groote Houtstraat 20).
Smerp (B 23).
1653,
1656, Medemblik (Oosterhaven W 1, 167. W 2, 54), Nederhorst-den-Berg
(A 18), Oostereind op Texel (0 164).
Enkhuizen (Visschersdijk 3-283'.
1657,
Haarlem (Groote Houtstraat 1oi).
1658,
1659, Edam (Voorhaven `V 4-247), Enkhuizen (Westerstraat 4-8).
Hoorn (Kerkstraat i).
166o,
Oost-Vlieland (A 200.
1661,
Nederhorst-den-Berg (A 59).
1662,
1663, Alkmaar (Kapelsteeg D 4, Schoutenstraat A 53), Monnikendam
(Noordeinde IV, 45).
Haarlem (Botermarkt 46), Liers (C 57).
1664,
Alkmaar (Fnidsen C 33), Naarden (Kattenhaagstraat).
1665,
± 1666, West-Terschelling (Burgemeester Mentzstraat A i i, A 27, A 30;
Langebuurt A 17, A 20, A 24, A 26; De Ruyterstraat A 5 en
-dwarsstraat; Torenstraat A 5, A 15, A 57; Westerbuurtstraat A 25).
5667, Alkmaar (Voormeer II).
West-Terschelling (Langebuurt A 30).
1668,
1672, Alkmaar (Mient C 27).
Weesp (Hoogstraat 34).
1675,
XVIIc, Alkmaar (Langestraat B 90; Oudegracht A 245), Edam (Doelland
W 4-505, Eilandsgracht W 3-139, W 3-141 (twee), Voorstraat
W 2-2) , Enkhuizen (Westerstraat 5-45), Haarlem (Ged.
Oudegracht 18, Geerstraat 25, Houtmarkt 57, Koudenhorn 66, 68,
Spaarnwouderstraat 78), Den Helder (Middenstraat 30), Hoorn
(Groote Noord 9, Ramen (thans R. K. Zusterstichting), Veermanskade 5), Monnikendam (Haven III, 9o), Muiden (Amsterdamsche
straat I, Heerengracht 39).
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1676, De Hoorn op Terschelling.
1677, Alkmaar (Verdronken Oord D 87).
1678,
Midsland (B 98).
1681, Monnikendam (Noordeinde II, 57).
1686, Enkhuizen (Westerstraat 4-31).
1687,
Liers (C 56), Naarden (Korte Marktstraat 640).
1688, Haarlem (Breestraat 24-26).
1689, Enkhuizen (Torenstraat 4-74).
1692, Schagen (Markt A 89).
1693, Alkmaar (Verdronken Oord (verbouwd), Hoorn (Nieuwstraat 13).
1696,
Haarlem (Gierstraat 8), Wormer (A 191).
1697, Monnikendam (Noordeinde IV, 54).
1698, Hoorn (Groote Noord, Groote Oost 48).
XVIId, Edam (Kerkstraat W 3-75 en W 3-76), Haarlem (Ged. Oude
Gracht 119, Geerstraat 5, 15, 20, 2 3, 50, 74, 77, 81, Groote Houtstraat 26, 54, Kleine Houtstraat 68, Nieuwe Groenmarkt 22,
Schachelstraat i 3, 42), Monnikendam (Kerkstraat IV, 28), Muiden
(Heerengracht 45), Naarden (Huizerpoortstraat 554, Markt 613,
Sluisstraat 696-697), Weesp (Binnenveer 9, Hoogstraat 28, 47).
XVIIB, Haarlem (Lange Lakenstraat 13, Nassaukade 14), Midsland (B 163),
Naarden (Jan Mazenstraat 586), Wormer (A 165).
XVII, Alkmaar (Koningsweg B i8, B 28, B 57, Langestraat A 84 (achtergevel), Veerstraat B i6), Beverwijk (Breestraat 55, 64 en 136,
Koningstraat 126, Meerstraat 56 (gewijz.), Nieuwstraat 4 (twee)),
Edam (Boomstraat W 4-180, Breestraat W 3--12o, Bult W 4-71,
92, 94, Doelland W 4-101, Gevangenpoortsteeg W 4-8o, 84,
Hoogstraat W 4-194, Spoorstraat W 4-19, 21, Voorhaven W 3236, Voorstraat W 2-90, 17o, i8o), Enkhuizen (Torenstraat 4-67,
504, Westerstraat i-I i), Haarlem (Bakenessergracht 70, 102,
Doustraat 25, Frankenstraat 55, Ged. Oudegracht 96, 506, Gorterweg 12, Groot Heiligland i8, 19, 20, Jansstraat 47, Klein Heiligland 42, 44, Kleine Houtstraat 107, Korte Spaarne 23-25 (twee),
Lange Annastraat 31, Lombardsteeg 14, Spaarnwouderstraat i6),
Den Helder (Artilleriestraat, Heersteeg 6 (voorschot), Hoogedijk
35, Langestraat 67, Oude Kerkstraat 6, 14 (van hout)), Hilversum
(Zeedijk 27, 32), Huizen (naast Meentweg), Muiden (Hellingstraat
14, Kerkachterstraat, Naarderstraat 1o5), Oostereind op Texel (0 30,
voorschot), Purmerend (Weerwal D 96), Schagen (Gedempte Gracht
B 46 (gewijzigd XVIII), Loet E 46, Markt A 93), Winkel (no. 138).
Achttiende eeuw :
± 1700, Haarlem (Gierstraat 39, Groote Houtstraat 104, 117, Verwulft 4),
Hilversum (Langstraat), Naarden (Markt 186).
Schermerhorn (A 133).
1701,
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1 702, Krommenie (Noorderhoofdstraat, van hout), Oosterend op Terschelling.
1709, Haarlem (Ged. Oudegracht 59).
Haarlem (Damstraat 21), Twisk (no. 53).
1715,
1719, Formerum (C 20), Haarlem (Anegang 46).
1721, De Hoorn op Terschelling, Landerum (D 223).
1722, Krommenie (Heiligeweg 4, van hout), Midsland (B 150 en 165).
1724, Hoorn (Groote Oost 43)•
XVIIIa, Alkmaar (Dijk C 30, Huigbrouwerstraat A 14, Laat A 167, Ridderstraat A 4), Amstelveen (D 247), Edam (Spuistraat W 4-26,
Voorhaven W 3-107), Enkhuizen (Westerstraat 3-13), Haarlem
(Anegang 31, Botermarkt i, 17, 21, Gasthuisstraat 40, Gierstraat
13, 28, 41, 51-53 (drie), 62, 64, 65-67 (drie), Groot Heiligland
22, Groote Houtstraat 22, 76, 81, 86, 92, 122-124 (drie), 129,
Klein Heiligland I, Koningstraat 47, Lange Veerstraat 3, Nieuwegracht 7 2, 74-7 6, Oude Groenmarkt 14, Schachelstraat 33, Turfmarkt 4, Verwulft 12, 64, Warmoesstraat 5), Hoorn (Nieuwstraat
17), Midsland (B 120), Monnikendam (Noordeinde IV, 44), Naarden
(St. Annastraat 296, Oosteindestraat 449, 501, Vrouwenstraat 34),
Weesp (Binnenveer Io).
Aalsmeer, Haarlem (Bakenessergracht 84).
1726,
1728, Alkmaar (Langestraat A 17), Medemblik (Vooreiland W 3, 52).
1729, Westzaan (A 23).
± • 1730, Alkmaar (Langestraat A 85).
Haarlem (Groote Houtstraat 39), Midsland (B 112).
1731,
1732, Haarlem (Damstraat i 7).
1733, Haarlem (Raaks 32).
1734, Haarlem (Groote Houtstraat 177, Smedestraat 4).
1 737, Hoorn (Groote Noord 67).
1738, Haarlem (Spaarne 57), Hoorn (Veemarkt 12).
1740, Edam (Voorhaven W 4-242).
1744, Alkmaar (Langestraat B 104).
Haarlem (Zijlstraat 37).
1747,
1748, De Hoorn op Terschelling.
1 749, Formerum (C 30), De Hoorn op Terschelling.
XVIIIb, Alkmaar (Koningsweg B 66, Ritsevoort A 20 (gewijz.), Koorstraat
A 35, Enkhuizen (Bagijnestraat 2- 63, Nieuwe Westerstaat 1-179,
Prinsenstraat 2-98), Haarlem (Ged. Oudegracht 34, 6o, Gierstraat
44, Groote Houtstraat 99, 115, 118, 120, 134, Hagestraat 23, Kleine
Houtstraat 13, 31, 98, Kruisstraat 45, 51-53, Nieuwe gracht 8o,
Oude Groenmarkt 24, Rivierstraat 19, Zijlstraat 27, 39, 88), Hoorn
(Achter de kerk 25, Groote Oost 6, Kleine Noord 20), Zaandam
(Westzijde 38).
XVIIIA,Alkmaar (Luttik Ouddorp C 76), De Burg (Warmoesstraat B 528),
Enkhuizen (Westerstraat' 2-6, 3-35), Formerum (C 27), Haarlem
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(Ged. Oudegracht 90-92, Groote Houtstraat 32, Lange Margarethastraat 10-12, Korte Spaarne II, Kruisstraat 31, Kruisweg 19,
Nieuwe gracht 66-68, Spaarne 43, Spaarnwouderstraat 94), WestTerschelling (Burgemeester Mentzstraat A 9, II, Langebuurtstraat
A 27, 32, 38, 40, Torenstraat A 19 , 51, 57, 67, Westerbuurtstraat
A 9, Willem Barentsstraat A 5).
i 1750, Alkmaar (Doelenstraat B 31, Langestraat A 53), Enkhuizen (Nieuwe
Westerstraat 1-178, Westerstraat 3--10 (1750) en 36), Haarlem
(Lange Annastraat 14, Spaarne II en gesticht van den Goeden
Herder).
Enkhuizen (Breestraat 4-368).
1753,
1756,
Twisk (no. 60).
1764, Enkhuizen (Westerstraat 4-3).
1765, Haarlem (Ged. Raamgracht 69).
1769, Hoorn (Groote Noord 138).
XVIIIc, Alkmaar (Mient C 9), Buiksloot (B 7, voorschot), Enkhuizen (Westerstraat 4-4), Haarlem (Barteljorisstraat 12, Breestraat 13, Ged.
Oudegracht 65, Groote Houtstraat 93, Jansstraat 79, Nieuwe gracht
78, Korte Spaarne 13), Hoorn (Groote Noord 5o, Groote Oost io,
16, Kleine Oost 36, Nieuwstraat 21, Onder de Boompjes 20).
Koog-aan-de-Zaan (Lage dijk E i, van hout), Krommenie (Zuiderhoofdstraat 123, voorschot), Naarden (Vrouwenstraat 107), Purmerend (Bierkade A 119), De Rijp (Rechtestraat 58, van hout), Wesp
(Nieuwstad 18), Zaandijk (tegenwoordig raadhuis).
Enkhuizen (Breedstraat 4-311, Westerstraat 1-7),
1777,
1778, Edam (Voorhaven W 4-243).
1780, Hoorn (Roode steen 16).
1783, Enkhuizen (Westerstraat 1-S4), Medemblik (Nieuwstraat W 2, 30).
1786, Krommenie (Noorderhoofdstraat 74, voorschot).
1789, Enkhuizen (Oosterhaven 4-435).
1792, Hoorn (Korenmarkt 3).
1795,
Zaandijk (La.gedijk 238).
1798, Medemblik (Dam).
XVIIId, Alkmaar (Hekelstraat C 15, Langestraat A 84, B 68, 78, 8o, Verdronken oord D 7), Broek-in-Waterland (van hout), Edam (Spui
W 2-147, Voorhaven W 5-136, Voorstraat W 2-47), Haarlem
(Barteljorisstraat II, Jansstraat 85, Koksteeg 14, Koudenhorn 32-34,
Nieuwegracht 3, 13, Zijlstraat 62-64), • Hoorn (Kerkstraat Io),
Krommenie (Noorderhoofdstraat 26 (voorschot), Zuiderhoofdstraat
65, 115, 135 (voorschotten), Koog-aan-de-Zaan (Lagedijk. D 31
(voorschot), D 35 (van hout), 36 (van hout), 48, C 208 (van hout),
E 142, F 51 en 62), Midden-Beemster (nos. 25 en 34), Purmerend
7, Weerwal D 93), De Rijp (Dam en Rechtestraat
Bierkade A "7,
69, beide van hout), Schagen (Markt A 88), Westzaan (A i i4,
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E 61, F 21, voorschotten), Wormerveer (Zaanweg 7, ged. van hout),
Zaandam (Hoogendam 4, Kopermolenpad, Oostzijde 9 en 29, alle
voorschotten, Oostzijde 37 (geheel houten gevel), Westzijde 37, 96,
108, i io, 112, 180, alle voorschotten), Zaandijk (Lage dijk 240,
nos. Ho, 114 en 122 (voorschot)).
XVIIIB, Aalsmeer (van hout), Alkmaar (Oudegracht A 184 en 186), Beverwijk (Breestraat 1oi), Edam (Voorstraat W 2-169), Enkhuizen
(Nieuwe Westerstraat 2-167), Hilversum (Langstraat).
XVIII, Alkmaar (Dijk C 15, Groot Nieuwland D 4, Hoogstraat 2, Houttil
B 36 en 46, Luttik Ouddorp C 53), Oudegracht D 118, Kooltuin
C 11, 15, 27, Verdronkenoord D 3, 13, 17), Amstelveen (A 12,
20, 72, loo), De Burg (voorschotten, zie blz. 321), Edam (Spui
W 2-5o, Voorhaven W 3-137, W 5-152, W 6-223), Enkhuizen
(Westerstraat I-I, 2-61, en hoek Melkmarkt), Haarlem (Ged.
Oudegracht 98, 114, Klein Heiligland 66, Koningstraat 25, 28,
Nieuw Heiligland 8, Spekstraat 3), Den Helder (Breestraat 14,
Langestraat 38, van hout), De Hoorn op Texel (H 23, voorschot),
Huizen (Lindenstraat), Muiden (Amsterdamsche straat i88, Heerengracht 119, Weesperstraat 206), Nieuwendam (voorschotten, zie
blz. 277), Oostereind op Texel (voorschotten, zie blz. 324), Twisk
(no. 32), De Waal (voorschotten, zie blz. 326), Westzaan (A 112).
Negentiende eeuw:
: 1800, Alkmaar (Limmerhoek D 8, Oudegracht A 204).
1803, Haarlem (Nieuwe gracht 7).
1822, Haarlem (Lange Annastraat 56).
XIXa, Alkmaar (Kennemerstraatweg E I I), Haarlem (Jansweg 4o), Koogaan-de-Zaan (Lage dijk D 82 en 87, van hout), Krommenie
(Zuiderhoofdstraat 137).
West-Graftdijk (no. 75).
1828,
1845, Alkmaar (Bierkade C 7).
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Register van Kunstenaars en

Ambachtslieden.
Beeldhouwers.
(Ook beeldsnijders.)
Bladz .
Asselbergh
182
Baurscheit, J. P. van .
• 28 4, 377
1 Io
Doeglas
13
Frauen (of Trauen
127
Gabriel, P. J.
127
Geefs, J
.1 1I0, 1 53, 155
Heerstal, G. van .
Keyser, H. de
23, 93
(Zie ook onder bouwmeesters .)
Cock, J. Cl. de .
173, 378
Lecocq, Cl.
173
Logteren, zie Luchteren.
Luchteren, J. van
. 126, 378
11usscher, M
102
Poggeman, I
268
Quellinus, A
333
62
Schuppius, G. St
Sigault, C J F.
255
127
Sigault, J. F
Snellaert, A . ..
. . I I0, 126
13
Straatman
Swart, J
182
Swents, G.
193
5
Vennekool, J.
•

•

Verhuist, R.
Xavery, J. B

Bladz.
314
126

Borduursters.
C., Anna.
Edes, Dievertjen

153
192

Bouwmeesters.
(Aannemers, architecten en ingenieurs.)
Afflighem, St. van
125
Antwerpen, Ev. van
. 125
Berden, J. W H
259
. . 35, 209, 276, 282
Bieys, A. C...
Bosscher, God. de .
• • 125
Bray, S. de
123
Dansdorp, H. H
135
Dorsman, A
279
Dubois, J. B.
121
Ducroix, 'SV. K
6
Faber, I.
203
Frowein, H.
298
Frowein, J. F. L. 103, 226, 253, 298, 346
Hart, A. van der
155
Husley, J. Otten
338
Jongh, J .
59
403

Bladz.
Campen, J. van .
. II, 132, 164
Keldermans, A
9, 124
Key, L. de I I 1, 116, 117, 119, 120,
123 i 130, 132, 143.
Keyser, H. de . . . . . 182, 20 7, 334
(Zie ook onder beeldhouwers.)
Coehoorn, M. van
264
Koophen, F P
83
Krayenhoff, C. R. T. .
. . • 355
Cuypers, Jos. Th.
203
Cuypers, P. J. H. 15, 16, 1 97, 243,
280, 290.
230
Latenstein
Leeghwater, J. A
298
Leguit.
79
. 259
Lockhorst, J. van
Looman
6
126, 3 78
Marot, D.
230
Meyer, J. de
Molkenboer, Th. 50, 52, 80, 236, 29 4 ,
35 1 , 371.
Mulder, A
81
Nieng, A J
76
Post, P
127, 184, 185.
Posthumus Meyjes, C. B..... 273
Saendam, P. Pz. van . . . . . . 296
Stalpaert, D.
107
Stuyt, J.
6
Suys, T. F
122,136
124
Symonsz, Jac.
Tepe, A.
277, 302
Triquetti
121
Vennekool
28
Vennekool, St.
82
Viervant, L. H.
. 1 54, 182
Vingboons, Ph.
. 19, 70,167, 216
Weissman, A. W
79
Ziesenis, A
347
Locher, J. D
IIo

Drukkers.
Blaeu, J
Grapheus, •J

404

348
184

Plantijn, Chr.
Vorsterman, W.

Bladz.
92
184

Geelgieters.
Borch(h)ardt, J.
90, 256
Derck, J. N.
373
(Zie ook onder klokgieters.)
Fyerens, J
126
Geest, H. van
240
Koning, J. H.
54
Stand(a)ert, J. P.
. 12,77;187
Verruhert, C
324
Wybrants, G.
126
Geschutgieters.
Fremi, C.
275
(Zie ook onder klokgieters.)
Salut, R. de
83
Glasschilders.
Boels, G.
124
Delft, C. A.
63
63
Delft, N
Dircs, S
62
Engelsman, J.
79, 8o
Gerritsen, D.
63
Holsteyn, P .
49, 79, 111 , 300
Houten, G. van .
. 361, 362
Jongejeugt, C.
362
Cleeff, W. van
128
Cloeck, C. C
63
Cuylenborgh, K. G
. 45, 127
. 62
Leyns, P.. . .
.
Loover, P.
128
350
Meulen, C. van der
246
Meulen, S. van der .
300
Nicolas, F
Oostfries, C. ..
361, 363
63
Pietersz, L.
208
Schouten, J. L
Stolp, J
J
. 63

Swanenburg, IJ. N.
Veth, R

Bladz.
. . . 63
300

Goud- en Zilversmeden.
128
Akersloot, J
Bogaert, J. . . . 54, 91, 280, 3 1 9, 374
Bogaert, Th
92, 365
46
Biimke, V. C.
128
Doren, C. W.
Ebbekin, C. P.
50
229, 329
Esselbeek, M
128,190
Pabritius, G. M. .
208
Griste, H.
528
Groeneweg, J.
Hoogland, A.
77
. 137
Jager, N. de . . . . . .
Knoop, 0.
65
187
Moirmans, P
Rignalda van Leeuwarden, R.. . 329
238
Swiering, H
229
Swol, J. van
Vaalhout, J.
91
Vianen, E. J. van
. 136, 182
Zeeburg, J
208
Zochammer, S. .
. 141, 355

Goudleermakers.
Santen, van

94

232
231

Kalligrafen.
Ackerman, H.
Boon, H.
Kruijf, G.
Roos, J.
Seynsen, L.
Sydwint, G. M
Verjannen, W.
Vlieger, J. de

Borger, M. de
Broekhuysen, J. van
Meth, H. de
Panders, A.
Sinck, L. J.
Vis, K.
Wils, P

351
. . . 266
292
22
345
I
144

Klokgieters.
Ammeroy, C.. . . . 36, 207, 289, 290
. 328
Arck, E. van der.. ..
J71
Balthasar, J.
Bliirkmen, J.
5
281
Borch, A. de
88
Borchardt, C
4, 262
Both, H. (de)
253
Both, Th.
302
Bremensis, H.
302
Bremensis, J
192
Breutelt, J
. .. 36, 310
Brinkhuysen, L.
.. 208, 3 23, 373
Butendiic, R. .
Butendi(i)c, S. .
. J7, 188, 268, 374
38, 350
Butendiic, W.
Derck, J. N.. . . 1 4, 1 7, 59, 282, 330
(Zie ook onder geelgieters),

Instrumentmakers.
Molten, J.
Stopani, J

Bladz .
Kartografen.
(Landmeters.)

Dop ,
224
Dop, J.
235, 239
Fremius
3
Fremy, C. . 88, 528, 336, 347, 3 62 , 371
(Zie ook onder geschutgieters).

226
325
261
234
223
186
223
362

Fremy, M. .
42, 57
. 88
Gheyn, A. van den
65, 20 7, 253
Gheyn, P. van den .
Godefridi, J.
229, 353
88
Grave, A. de
Grave, J. A. de 237, 243, 2 77, 34 1 , 362
288, 308
Haverkamp, L
Haze, M. de
8, 12
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Bladz .

Bladz .

Hemony, F. 36, 37, 41, 88, 107, 117,
12 9, - 1 3 1 , 1 99, 200, 240, 246, 278,
3 0 7, 3 2$, 329, 355, 36o.
Hemony, P. 36, 37, 41, 81, 88, 107,
128, I29, 199, 200, 240, 246, 250,
278, 280, 296, 300, 307, 328, J41.
286
Hoerken, W
237
Horst, H. ter
Kopp, P.
298
Koster, A. . . 49, 238, 287, 290, 291,
307, 362, 372.
Koster, G.
2, 77, 186
Crans, C
128
Crans Jz., C. . . . . 58, 88, 133, 331
CrarLs, J
314
Crombosch (Erve A.) . . .
. 285
Meurs, A.
I i0
Meurs, H. . 39, 5 6, 6 5, 131, 133, 265,
266, 2 97, 372.
Moer, G. . . .
. . . 190, 352
Moer, Jasp
I2
Moer, Joh
352
Montigny, R. de .
. . . . 235
Moor, G
. . . 341
Muers, H. zie Meurs.
Nieman, H. . . . . . 198, 151, 354
Noorden, C. . 88, 2 37, 243, 2 77, 341,
362.
Ouderogge, C.
279
Ouderogge, D. I.
279
Ouwerock, J.
199
Petit, H
274, 341
Powel, G.
228
Put, A yi d
282, 327
Sael (Zael), G. . . 52, 195, 241, 276
Schaepman, Fr
58
Schimmel, G
64
Schonenborch, G. . . . . . . . 327
Schonenborgh, J.
54
Seest, C
224, 296
Seest, J.
224, 296
Seest, P. . 48, 108, 197, 2 39, 3 2 5, 339,
341.

268
Simon, Fr.
319
Splinter, C.
.196, 246, 2 55, 279
Splinter, E.
Tolhuys, J
105, 292
8o, 81, 131, 190
Verbrugge(n), J.
Verbrugge(n), P..
. . . . 131, 190
Vermaten, P
357
Vestrinck, H
. . 276, 357
293
Waghevens, G
133
Waghevens, M
Waghevens, P.. . . . . . . 18 7, 314
Wegewart, H. . 6, 8, 52, 59, 255, 287,
2 9 0, 3 24, 341.
14
Wegewart, K.
Wegewart, W.
337
Westrinck zie Vestrinck.
Wilke(n)s, A...... 90, 253, 300
Wilkes, Wed. v. A
282
Wou, G. van
128
Wou, G. de 4, 4 1 , 54 , 57, 81, 88, 228,
305, 309, 335, 341.
Wou, J. G. de ..
Wou, J.
7
Zael, zie Sael.
Zimmer, F
311

406

• 234, 286

32

Lijstsnijders,
Kinnema, J.
Kool, D

202

374

Orgelbouwers.
Batz, Gebr. ..
. . 10 7,
Batz
Batz, C.
Hagerbeer, G. van . .
Hagerbeer, J. G van .
Knipscheer, H
Koblentz, J. van
Muller (Muller), C. . 13, 45, 126,
Muller (Muller), P. . . . 13, 140,
Smit, B
Strumpler, J.
Teschenmacher, J. E. .

341
65
245

II
II

36o
II
363
289
62
342
352

Bladz.

Bladz.
Plateelbakkers,
Boumeester, C
Ort, J. van .

..

368
. . 358

Scheepjesmakers.
129

Koenen, D.
Schilders.
(Ook decoratieschilders en
teekenaars).

Abets, J T.
"4
Antoniszen, C.
345
Augustini, J. ...... 43, 142, 378
Augustini, J. L
115, 116
Backer, A
I12
Baen, J. de
223
Barbiers Bzn., P.
113
Berckheyde, J.
5,147
Berckmans, H.
32
Berinc, H.
269
Blankerhof, J. T. gen. Jan Maet.. 202
Bloemaert, A.. .
. . 102,129
Bloemaert, H
241
Boels, G., zie onder glasschilders
Bok, C.
15, 302, 304
Bol, F
84, 223
Bolomey, B.
114
Bolongier, H
144
Bramer, L.
264
Brand, B.
I12
7
Brandon, J. H.
Bray, J. de ... 113, I16, 136, 146
Brouck, A
103
12
Buys d. 0., C.
120, 12I 1 44, 153
Decker, F....
94
Delferia, M. A
Does, J. van der
343
Doncker, H.
6o, 93
Doomer, L
18
Dubois-Drahouet, A. J.. . . . . 113
. . . . . . . 140
Ehnle, A. G. •

Elleger, A
134
Engelbert, J.
379
119
Engelsz., C.
Everdingen, C. van 5, 7, 9, I1, 16, 18,
19, 20, 2I.
Faber, M.
306
Ferreris, Th
II3
Flinck, G.
113
Fournier, J
114
Geertgen
128
Gerbrandsz, H
i 1
Goeje, P. de
94
Goltzius, H. . •
182,183
.
Goyen, J. van . .
141,223
..
Grebber, F. P. de .. us, 120
Grebber, P. de . . . 114, 134, 146, 309
Haarlem, van, zie Cornelissen.
Hals, Fr. 5, I16, 119, 121, 145, 148, 150
Heck, C. Jz, van den . . . . . 7
Heemskerck, M. van . . . . 130,188
Hendriks, W. . . . 113, 141, 1 54, 173
Henning, C
222
Henning, G.
222
Hesterman ... .
• 339
Hodges, C. H.. .
i 56
.. ..
Holsteyn, P.
115
Honthorst, G.
20
Hooghe, R. de. 6, 7, 12, 83, 84, 110,
361.
Hoogsaat, J.
193
Horstink, W
140
Horstok, J. P. (van) . I I, 15, I7, 115
Humbert, I.
268
Jans, tot St., zie Geertgen . . . 128
Jelgersma, T. H. . . . 115, 142, 151
Camerarius, A. .
. . 270
II
Campen, J. van
(Zie ook onder bouwmeesters.)
Camper, G
Keyser, Th. de
KlLtsener, J
Klik, A
Koets, J. P.

270
67
13
368
280
407

Bladz.
Collier, E.
244
Cornelissen van Haarlem, Corn. 116,
I19, 12I.
113
Court, J. F. de la
• • • 116
Court, M. de Ia . • • •.
326
Kramer, C. A.
66
Kreetsmer
Crescent, J. A.. .
18, 33, 292, 326
Creutz, J. S.
347
114
Croix, P. F. de la
64
Krumpelman, H.
194
Kruseman
Kruseman, J. A.. . 94, I14, I16, 141
20
Cuyp, J. Gz.
. 122, 255
Kuyper (Kuiper) , J.
Leemans, J.. .
143
23
Leyden, L. van
202
Licdts, A.
List, G.
317
Maes, M. C. van
345
Maes, N
375
Maet, J., zie Blankerhof.
. • • 112
Mander, K. van . . . .
Marot, D., zie onder bouwmeesters.
. . I14
Merck, J. F. van der . . .
18, 19
Metius, D.
20
Micker, J.
Miereveld, M. J. (van) . • • 244, 375
Moeya(e)rt, N...... • 1 7, 34, 302
Mol, W.
144
76
Molenaar, J.
. 223
Molenaer, N. . . .
Monogrammist A. S....
. 355
Monogrammist I. D. L. C.
. 44
Monogrammist J. N
345
20
Monogrammist J S
Monogrammist J S
355
Moritz, L.
339
83, 84
Neck, J. van
Netscher, C.
294, 377
. . 152
Noorden, C. van .
124
Orley, B. van
. 266
..
Os, P. G. van .

408

Bladz.
Otter, E. den
126
114
Ouwater, Is. +
Petersz, F
183
Pietersz, P
130
Plateringen, L. van ..
5
Pot, H. G
115, 120, 148
Potter, P.
302
Pronk. C.
212
Puyl, G. v. d
114
Rave, W.. . . . . .
• 59, 6o, 76
Ravesteyn, J. van
. . . 244
Reyntjes, H. E
194
Riethoorn, J. A. van den .
. . 320
Rijk, J. D
361
Roos, J. H
343
Roosendael, J. A
365
Rotius, J. A
202, 223
Rubens . . . . . . 20, 136, 144, 288
Saendam, P. Pz. van, zie onder bouwmeesters.
Saenredam, P.
13o, 135
368
Saim, A
Salm, D
368
Sandvoort, D. van
375
I27
Savrye, J.
105
Scermer, C
20
Schaeyenburg, P. van.
Schagen, G. van
317
66
Schongauer
156
Schotel, J. C
64
Schouman, A. . .
130
Schouten, H. P
276
Schwartze, J. G
x
Schweickhardt, H. W.
378
Scorel, J. van
337
Sibylla, G. J. . .. . . 339, 343, 345
Soutman, P. C
120,1 4 9
Tavernier, H.
193, 281
Temminck, L.
114
Terwesten, M. .
• 94
Terwesten, P.
• 94
Thim, C
94
Torre, J. L. van der
• 193

Bladz.
Troost, C. ..
94
V....es, P. ..
15
Velde Jr., W. van der
223
Verbeek, P
148
Verbruggen, G. P. .
129
Verburg, D. .
141
Verheyden, M
75
Ver Huell, M.
193
Verspronck, J.
144
Verwer, A. de
84
Vinne, van de
114
Vinne, L. van de .
144
Vinne, V. van de .
. 130
Visscher, C. . . .
. 135
Visser Bender, J. P.
. 129
Vollenhove, A.. .
. 155
Voorhout, J.. .
21, 108
Vries, H. Vredeman de
. 76
Vromans, I
264
Vroom, H. C. • 7, 84, 115, 200, 222
Warf, L. van der ..
17
Warmoes, A.. .
•
5, 321, 368
Wet, J. de. . .
136, 141, 144
Wieringen, C. C. van . . . .
I19
Wijenberg, J.. . . , .
368
Wild, D. de
143
Willaerts, A
185
Winter, H. de . .
..
355
Wit, J. de 16, 43, 75, 2 5 2, 275, 377
Wulven, J. de . .
108
•

Schrijnwerkers.
Bruno, H.
Bruyning, N. G.
Harmensz, C
Hendriks, D.
Kistemaker, P. P.
Kool, D

300
. 8o
351
126
. 261
374

Bladz.
Monogrammist C. P.. .
.373
Monogrammist C. A. P. .
. . 186
Monogrammist L. v. B. ?
. . 283
Nicolo, P. de ..
• 907 93
Petten, F. van . .
.. 286
Snellaert, A., zie onder beeldhouwers.
Steven, Mr
126
Turck, J. J.. .
II

Smeden.
Geurt . ..
.. 126
Lammers, J. Zie onder uurwerkmakers.
Uljé, I. (J.) . . . . .. 59, 204

Tapijtwevers.
Gucht, M. van der.
Thibaut, J. . .

. 181
. 113

Timmerlieden.
Monogrammist C. A. B. . . . 306
Monogrammist C. W. H. . . . 306
Panders, A., zie onder kartografen.
Reijerszen, J.
. 23o
Vyselaer, J J
306

Uurwerkmakers.
Engels, J.
65
Hasius, I.
129
232
Boogies, J
Lammers, J.
. 289
Lemaire
193
Meurs, J. van
• 39
Naten, A. van der -- & Zn. . . 232
Rossen, C. van ..
. 232
Sprakel, J. . . .
. 129
Veen, J. van der .
. 155
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Topographisch register.
A.
Aalsmeer . . . . . . .

Bladz.
. I-2

189
Aartswoud . . .
198
Abbekerk en Lambertschaag . •3-4
Abbekerk. . . . . . . . . 3
Aardenhout . . . . . .

Afflighem. . . .
Akendam . . . .
Akerendam (Buiten)
Akersloot . . . .

. . . . . 125
. . . . . 308

.....

47

. . .. . 4-5

Alkmaar 5-33, 22, 43, 63, 8o, 128,
256, 278, 287, 298, 30 7, 3 09, 350.
Altzey
192
Amerika (Buiten) ..
346
Amstel
278
Amstel (Kasteel van)
290
Amstelrust (Buiten) .
• • 279
Amstelveen . . . . . 278, 310
Amsterdam 2, 3, 13, 20, 35, 36, 39,
40, 42, 44, 4 8, 49, 5 2, 54, 57, 58,
59, 62, 6 3, 6 5, 77, 78, 82, 88, 91,
92, 94, I07, 108, I17, I24, 126, I27,
128, 131, 1 33, 1 37, 1 55, 183, 186,
1 97, 1 99, 208, 22 4, 22 9, 231, 232,
2 39, 243, 25o, 260, 268, 278, 28o,
284, 285, 287, 289, 290, 291, 296,
3 00 , 307, 3 1 0, 3 11 , 3 12 , 3 1 9, 329,
33 1 , 33 6, 337, 339, 34 1 , 342, 347,
350, '355, 357, 3 60, 3 62 , 365. 372,
374, 375, 376.
. 33, 102
Andijk ..
410

Bladz.
Ankeveen . . .
• • 33-34
Antwerpen 4, 8, 12, 31, 125, 127, 137,
184, 187, 288, 3 6 5, 37 1 , 374.
224
Arnhem
Assendelft . . .
• • 34-35
Assumburg (Kasteel) . . 43,188, 189
. 229, 329
Augsburg . . .
Avenhorn .
• 35-36
B.
Barsingerhorn en Kolhorn . . 36- 38
. .
36
Barsingerhorn . . .
Beek-en-Hoove (Buiten) .
• 333
Beekenstein (Huis). . • • 333, 379
. 38-40, 306
Beemster ..
. 40-4 1
Beets . .
. 41
Bennebroek .
. .309
Benningbroek.
• 42-43
Bergen . . .
. 42
Bergen-Binnen
Bergen (Hof van) . . . . • • 43
Beverwijk 44-47, 6o, 127, 156, 181,
193.
Bijenkorf (Boerderij De kleine) . 40
Binnenwijzend .
.. '346
Blarikum . . . .. • 47 --48
Bloemendaal . . . 48-51, 112, 375
Bloemenheuvel (Buiten) . . . . 5o
Blokker . . . . .
• • 51-53
Boekenrode (Huis) .
• • 5 1 , 375
Bosbeek (Buiten) ..
• 377

Bladz.
Bladz.
So
Bosch-en-Hoven (Buiten). . • . 377
Egmond (Kasteel) .
Bovenkarspel . . . .
Eibergen (Boerderij) . .
• 345
• 53-54
Brakenstein (Huis) . .
321, 326
. 378
Eindenhout (Buiten) . .
316
Brandaris . . .
Elberfeld
352
Breda . . . .
126
Etshout (Huis). . .
5o
.
Brederode (Kasteel) .
65, 228
332Emden . . . . .
302
Bremen
Emmeloord . . . . . . . . 329
Broek-in-Waterland
. 55-56,. 296 allEnkhuizen 33, 3 6 , 54, 63, So, 81-103,
Broek-op-Langendijk ...A
196, 198, 208, 246, 251, 255, 256,
56-57
Bronstee (voorm. Bu iten) .
377
2 79, 282, 300, 30 7, 309, 3 10 , 314,
15o
Brussel . . .
3 1 9, 350, 354.
Buiksloot. . .
. 282, 254
Etersheim .
57
280
Buitenveldert .
F.
Buiten verwachting (Hoeve) .
279
Burg (De) ..
317
Formerum . . .
• 314
Burgerbrug .
371
Frankendaal (Buiten) .
• 338
• 148
Frankfort afd Main . .
C (zie ook K).
Charleroi .

162

D.
Damiate .
. 112, I13, 119, 128
Delft . .
2 , 34, 62, 63
. I2I
Dendermonde .
Deventer . . .
64, 2 37, 337
Diemen
57-58
Diemerbrug . . . . .
57
Dirkshom . . . . .
186
Dordrecht
62
Dortmund
46
Drechterland
86, 102, 214
Driehuizen
33o
Duinendaal
48
Duivendrecht
289
Durgerdam
295

E.

G.
Gelderland . . .
. 166
. 312
Geuzenveld (Boerderij 't) .
. 266
Gooiland . . . . . . .
Gooilust (Buiten). . . . Io8, 109
Gorinchem . . .
62
.
Gouda. . . . .
. 63, 18 4, 253
Graft . .
.. 103-106, I I 7
's-Gravenhage 32, 66, 95, 1 oo, 131, 163,
183, 184, 207, 243, 322.
's-Gravenland . . . .
107-109
Groenendaal (Buiten) . .
• 377
Groenewoud (Boerderij) .
• 345
Groet
307
Grootebroek en Lutjebroek. 375-376
Grootebroek. . .
• 375
Groot-Schermer .
• 372
Grootslag (Polder) .
84
• .
Grosthuizen ..
. 36, 209

Edam 59-77, 79, 124, 1 35, 2 7 2, 306,
H.
35o.
Eenigenburg
241 410Haarlem 2, 5, 13, 20, 35, 44, 45, 46,
Egmond-aan-Zee .
• 77-7849, 50, 63, 66, 77, 78, 79, 84, 8 5, 91,
Egmond-Binnen ..
. 78--8o
109 -184, 187, 188, 18 9, 1 90, 192,
Egmond-op-den-Hoef
247, 28o, 2 9 o, 294, 300, 301 , 307,
79
•
41 I

Bladz.

Bladz.

223-224
Huizen •
3o8 , 3 1 9, 3 22, 3 23, 3 26, 328, 332,
. 350
Hypolitushoef ..
342, 347, 350, 353, 357, 359, 363,
364.
I.
Haarlemmerhout . . . . . . 121
Haarlemmerliede en Spaarnwoude
IJmuiden . . . . . . . . . 330
184-185, 312.
Ilpendam, Purmerland en den Ilp 224-Haarlemmermeer
. . 186
225.
Haastrecht. .
183, 184
63
Ilpendam........
Halfweg ..
. . 184
Harenkarspel ..
186--187
J.
Haringhuizen. . . .
• 37
Hauwert . . . . .
107
. 275 3 Jachtlust (Buiten). .
Hazerswoude . . . .
226
. . 183
Jisp • • • ..
Heemskerk ..
. 227
Jisperveld . . .
187-189
Heemskerk (Kasteel) . .
. 241
. 188
Joachimstadt ..
Heemstede . . 189--191, 377-378
Heemstede (Kasteel) ..
. 190
K.
Heer Hugowaard . . .
. 191
Kallantsoog . . . . 227-228, 302
Heeswijk (Kasteel). . . . . 49
Kalslagen . . . 2
Heilno . . . . . . 191-193, 282
Kamerhop (Starnmeer en). . . 227
Helder (Den) en Huisduinen. 193-195
Kampen 8, 14, 5 2, 59, 276, 28 7, 324,
Helder (Den). . . . . . . , 276
Hem. . . . . . . . . . . 333
34 1 , 357•
228-229
Kastrikum ..
Hensbroek .
. 195-196, 281
183. 184
Heukelom
62
Katwijk
Kennemerland . . .32, 40, 187, 361
Hilverbeek (Buiten)
507
Kennemeroort (Buiten) .
378
Hilversum . . .
196-198
183
Hinderdam
Ketel
273
Hintham . . . . .
Kleef (Huis Ter) .
. 26o
49
II
Holiesloot
Coblentz . ..
296
229
Koedijk . ..
Hondtbossche (De). . . 292, 360, 365
Hoofddorp . . ..
Cocksdorp (De) . . . .
. 322
186
Hoogerlust (Boerderij)
Kolhorn . . . . . . .
• . 40
•
37
Ho ogkars pel . .. . 198, 346
. 323
Koog (De) . . . . . .
229-234
Koog-aan-de-Zaan •
Hoogwoud en Aartswoud . 198--199
Kortenhoef . ..
Hoogwoud . . . . . . . . 599
• 234-235
Hoorn II, 14, 17, 221 35, 36, 40, 53,
Coulster (Huis Te)
. 7, 29, 193
Krommenie . . .
235-237
59, 62, 63, 76, 79, 128,181,199-223,
Krommeniedijk ..
282, 288, 307, 3 o8, 330, 350, 354,
. 237
Kruidberg (Jachtverblijf)
,
373.
• 333
Kudelstaart . .
2
Hoorn (De) op Terschelling . • 314
. 237
Hoorn (De) op Texel .
Kwadijk . . ..
. . 322
.
Kwakel (De) . . .
Huisduinen ..
2
. 193, 195
412

Bladz.
L.
Lagerhuis (Boerderij). .
326
Lambertsehaag . . . . 3
Land-en-Bosehzigt (Buiten). • • 107
Landerum . . . . . . • • 314
Landsmeer en Watergang . 238-239
Laren
239-240
Leeuwarden . ..
. . 329
Leiden 63, 109, 163, 183, 184, 189,
1 96, 1 99, 239, 280, 317.
Leuven
88
Liers . . . . . . . .
. 315
Lijnbaan (Boerderij De). .
.
40
Limmen ..
240-241
Lisse
528
Lommerlust (Buiten) ..
. 46
Lutjebroek . . .
324, 376

M.
Maarten (St.) ..
241-242
Maartensbrug (St.) .
371
Manpad
190
Manpad ( Huis Te) . . 189, 278
Marken . . . . . . . . . 242
Marken-Binnen . . . . . . . 327
Marquette (Kasteel) ..
588
Mechelen 65, 83, 126, 132, 187, 253,
322.
C Medemblik 63, 112, 198, 242-250,
306, 309, 350.
Meer (De) . . .
. . . 276
Meer-en-Berg (Huis) ..
. 378
Megen
117
Middelie
25o
Midden-Beemster .
. 38, 39
Midstand . . . .
. 302, 315
Midwoud en Oostwoud . . 250-251
Midwoud
250
Monnikendam 63, So, 245, 251-307,
350.
Muiden . .
. 58, 259-264
Muiden (Slot Te) ..
2
. .59

Bladz.
263
. 298

Muiderberg
München .
N.

Naarden ..
264-273
Nederhorst-den-Berg . . 273-275
Nederhorst (Kasteel) . . . 2 74, 378
Nibbikswoud en Hauwert . 275-276
Nibbikswoud . . .
. 276
Nieuwediep . . . .
.. 594
Nieuwendam. . .
276-277
Nieuwe Niedorp .
277- 278
Nieuwer-Amstel .
278-280
Nijenburg (Huis) ..
193
Nooit gedacht (Boerderij) .
.
4o
Noorder koggen (Waterschap De
vier) . . . . .
. • • 244
Noorderkwartier .
63, 80, 203
Noordorp. .
.. 187
Noord-Scharwoude .
. . . 281
Noord-Schermer . .
. 286, 372
Noordwijk .
. 183, 184

0,
Obdam. . . . . . .
281, 282
Oever (Den). . . . .
351
Oosteinde. ..
2
Oosterblokker .
51
Oosterdijk .. 102
Oosterend op Terschelling . . . 315
Oostereind op Texel . 317, 324, 326
Oosterland .
352
Oosterleek . ..
• 354
Oostermeer (Buiten) ..
. 279
Oost-Graftdijk . . . .
105
Oosthuizen en Hobrede .
252-284
Oosthuizen . . . . . 63, 220, 283
Oost-Knollendam ..
357
Oost-Vlieland . . .
. . . 335
Oostwoud . . . . . . . 251, 283
Oostzaan . .
62, 284-285
Opmeer .
. 285-286
Opperdoes .
. 286
•

413
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286-287
Oterleek ..
58
..
Oud-Diemen .
Ouddorp . . . . . . . 287-288
Oudendijk . . . . . . . . 288
Oude Niedorp . . . . . 288-289
Ouder-Amstel . . . . . 289-295
Ouderkerk-aan-den-Amstel. 279, 280291.
Oude Schild . .
325
. 371
Oude Sluis .
. 291
Oudkarspel .
. 308
Oud-Schoten.
Overmeer
275
Overschie
274
350
Overtoom. . . . . .
Overveen
5o

P.
Pankras (St.) .
. 291-292
Parijs
148
Petten . .
. . 292-293
Purmerend . 63, 80, 293-295, 350
R.
. 295--298
Ransdorp ...
Rietwijk (Huis)
189
Rijnland . . . . 128, 184, 185, 312
Rijp (De) . . I17, 127, 288-301
Rijp (Huis de) .
.
5o
Ringvaart
37g
Rinnegum .
. 8o
Rooswijck (Huis) .
. 333
Rotterdam . . 63, 528, 130, 2 79, 327
Rozenburg (Buiten)
338
Rozendaal (Kasteel)
55

S.
Saxenburg (Buiten)
Schagen . . . .
Schagen (Huis Te) .
Schagerbrug. . . . .
Schans (Boerderij De) .

49
301-304
305

372
359
41
Schardam
36
Scharwoude . . . . . . .
Scheijbeeck (Buiten) . . . . 47, 6o

414

Bladz.
Schellingwoude.
.. . 297
52, 53, 304-305
Schellinkhout .
. 306
Schermer (De) .
Schermerhorn .
. 289, 305-307
Schiedam . ..
.. 44, 183, 184
.
62
Schoonhoven .
5o
Schoonoord (Huis) .
.
Schoonoord (Huis) •
• 345
Schoorl .
307-308
Schoten . .
308 -309
Schoterbosch (Bo derij) . . . 309
.
78
Schuilenburg (Huis ) .
309--310
Sijbekarspel . .
310-312
Sloten ..
311
Sloterdijk
Smerp
353
Sommeltjesberg.
. . 317
Spaarnberg (Huis). . . . 330, 333
Spaarndam . . . . 185, 312-313
185, 312
Spaarnwoude. .
Spanbroek ..
313-314
507
Spanderswoud (Buiten) .
Sparrenheuvel (Buiten) .
49
227
Spijkerboor . ..
227
Starnmeer en Kamerhop
286
Stompe toren
289
Strandvliet (Hoeve) .
Strijperkerkhof. • .
315
Stroe . . . . . .
353

T.
102
Tent (De)
. 302, 314-317
Terschelling . .
.. 357-326
Texel ..
189
Trekvaart
508
Trompenburg (Buiten) .
587
Tuitjehorn
Twisk ..
. 326-327
U.
56
Uitdam . . . . . . . . .
Uitermeer. . . . . . . . . 2
Uitgeest . . . . . . . 327--328
29
Uithoorn . . . . . . . . . 329

Bladz.
Urk
329
Ursem ..
. 35, 330
Utrecht 6.5, 107, IIo, 245, 26 9, 341,
373.

V.
Valkoog
241
Vecht . .
• 346
Veenhuizen .
. 191
Velzen . . .
330-333, 378
Vererend (Huis)
• 332, 333
Venhoek . . .
.. 102
Venhuizen en Hem . . . 333-335
Venhuizen . . . . . . . . 334
Vlaardingen
183
Vlieland . . . . . . . 335-336
Vlissingen
115
Vogelenzang . .
48, 50
Vogelenzang (Huis) .
5o
Volendam
76
Volgerwijck (Buiten) .
40
Voorland (Buiten) ..
338
Vredeveld (Buiten) .
40
Vreeburg (Boerderij) .
304

W.
Waal (De) .
. 317, 326
Wadwaai
356
Warder ..
128, 282, 336
Warmenhuizen .
.. 337-338
Watergang ..
. 238
Watergraafsmeer .
• 338
Waterland ..
251, 253
Waterland (Huis) . .
.. 3 7 8
Weesp . . . . . . 2 73, 338-345
Weesperkarspel. . . 34, 345-346
Welgelegen (Paviljoen )•
12I
Wervershoof. .
346
Westbeemster .
39
2
Westenderplas .
318
Westen (De). .
Wester-Amstel (Buite n). .
279
Westerblokker ..
52
323, 326
Westereind ..
Westerland .
• 353

Bladz.
Westfriesland. 32, 63, 8o, 85, 200, 201,
202, 203, 219, 22 3, 3o6, 329, 35 0, 354.. io6
West-Graftdijk . .
.. 316
West-Terschelling . .
Westwoud, Ouddijk en Binnenwijzend ..
.. . 346-347
. . 52, 310, 346
Westwoud ..
. . 62, 347-349
Westzaan ..
. . . . . J 70
West- Zaandam
Wieringen ..
. • . 350-353
Wieringerwaard . . . . . . 354
Wijdenes en Oosterleek .
• 354
Wijk-aan-zee-en-duin ..
• 355
Wildhoef (Huis).
.. 49
.198, 355-356
Winkel . .
Winschoten
. . . 255
. 231
Witmarsum
312
Woerden
Wognnm en Wadwaai
. 356-357
Wognum
. . .356
Wormer.
• 357-359
. 232, 359-360
Wormerveer .

Z.
. . . 368, 369
Zaan . . .
. 65, 360-367, 368
Zaandam .
358, 367-370
Zaandijk .
330, 332-333
Zandpoort ,
Zandvoort .
. . . 37o
289
Zijdewind
Zijpe
371-372
Zuid-en-Noord-Schermer . . . . 372
Zuiderwoude . . . . . . . . 56
Zuiderzee
84
. i85
Zuid-Schalkwijk . .
Zuid-Scharwoude ..
. . 373
. .
5
Zuid-Schermer . . .
Zunderdorp . . . .
• 277
Zutfen 39, 41, 88, 129, 199, 200, 240,
246, 2 7 8, 307, 328.
Zwaag
373-374
Zwaansvliet (Huis) ..
.. 40
Zwanenburg (Huis). .
. 184
Zwolle
239

4's
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