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VOORBERICHT
De Geillustreerde Beschrijving van de Nederlandse Monumenten van Geschiedenis
en Kunst, samengesteld en uitgegeven vanwege de Rijkscommissie voor de Monumentenbeschrijving, behandelt :
a. alle bestaande aardwerken en bouwwerken alsmede onderdelen en overblijfselen
daarvan, die ouder zijn dan 185o en in enig opzicht van belang uit een oogpunt van geschiedenis en kunst.
b. alle voorwerpen, die aan juistgenoemde eisen voldoen en op enige wijze in vetband staan met bovenbedoelde aard- of bouwwerken.
Verder worden in het kort vermeld openbare en particuliere verzamelingen op het
gebied van geschiedenis en kunst, en wel, wat particuliere verzamelingen aangaat,
voornamelijk die, welke door hun betrekkingen tot plaats en omgeving zelf een
duurzaam karakter hebben verkregen.
De monumentenbeschrijving heeft ten doel de kunstschat, die het vaderlands erfdeel is, zo getrouw mogelijk in woord en beeld vast te leggen en in wijde kring
bekend te maken. Samenvattende kunsthistorische beschouwingen zoeke men niet
in de monumentenbeschrijving, wel het materiaal daarvoor. De opgave van literatuur is beperkt tot datgene, wat bij de samenstelling van de tekst met vrucht is
geraadpleegd. Onderzoek in de archieven behoort niet tot de taak der monumentenbeschrijving, bij enige gemeenten zal men hierom door gebrek aan voldoende literatuur geen historische inleiding aantreffen. Oude afbeeldingen zijn gemeenlijk slechts
vermeld, wanneer zij van bijzonder belang zijn voor vroegere toestanden van een
monument.
Bij de spelling van aardrijkskundige namen is in het algemeen uitgegaan van de lijst
der Aardrijkskundige namen van Nederland, uitgegeven in 1936 door het Koninklijk
Aardrijkskundig Genootschap. De gemeenten zijn evenals hun onderdelen alfabetisch
gerangschikt. De volgorde van de monumenten is verder zo veel mogelijk als volgt:
Bruggen, sluizen e. d.
Wereldlijke openbare gebouwen.
Kerkelijke gebouwen.
Gebouwen van liefdadigheid, onderwijs, e. d.
Particuliere gebouwen.
Musea, particuliere verzamelingen.
Kortheidshalve is de datering meestal aangegeven door een Romeins eeuwcijfer, zo
nodig aangevuld door A of B ter aanduiding van de eerste of tweede helft der eeuw
of door a, b, c of d om een der vierendelen van de eeuw aan te duiden. De aanduidingen „rechts" of „links" zijn in subjectieve zin gebruikt, behalve ten aanzien
van wapens, waar zij in heraldische, objectieve zin moeten worden opgevat.
Prae- en vroeghistorische oudheden in de eigenlijke zin en Romeinse oudheden zijn
er in het onderhavige gebied niet te vermelden. W at de historische verdedigingswerken betreft, hiervan is zo weinig bewaard gebleven, dat zij, waar dit te pas
kwam, in de historische inleidingen behandeld konden worden.
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Ook voor dit deel was het ondoenlijk de landelijke bouwkunst waaronder ook
veel van de typische Zaanse en Waterlandse houtbouw valt te rekenen volledig
tot haar recht te laten komen. Er is echter mar gestreefd de meest belangwekkende
objecten op te nemen.
De verantwoordelijke samensteller van de tekst van dit boek is de heer J. J. F. W.
van Agt, wetenschappelijk ambtenaar bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, die dit werk verrichtte in nauw overleg met het hoofd van de Afdeling Beschrijving van deze Dienst, Prof. Dr M. D. Ozinga.
De heer van Agt is in de zomer van 1947 met de uitvoering van zijn opdracht begonnen ; de tekst kwam in 195o gereed. De tekst werd wat het zilverwerk betreft
gecontrOleerd en aangevuld door de voorzitter onzer Commissie en wat de schilderijen en gebrandschilderde ramen aangaat door het lid onzer commissie Prof. Dr J.
G. van Gelder. Inlichtingen zijn mede te danken aan Jr A. ten Bru.ggencate te Amsterdam, archivaris van de Vereniging de Hollandse Molen, de heer G. J. Honig,
oudheidkundige te Zaandijk, de heer Th. M. van der Koogh te Weesp als kenner
van de Noordhollandse houtbouw, de architect J. Schipper, secretaris van de Commissie voor het Bevorderen en Documenteren van Zaans Schoon en vele anderen,
waarvan wij hier nog in het bijzonder willen noemen wijlen architect A. A. Kok te
Amsterdam, alsook wijlen de heer J. Zwikker te Zaandam, die zijn manuscript over
de geschiedenis van de Westzijderkerk te Zaandam welwillend ter bestudering afstond. De Rijksarchivaris in Noordholland, Mr W. J. Groesbeek, en Mr J. Belonje
te Alkmaar waren zo bereidwillig de drukproeven op eventuele onjuistheden door
te zien.
Voorts kon gebruik gemaakt worden van de door de heer W. Bogtman te Haarlem
over de door hem gerestaureerde glazen samengestelde rapporten, welke berusten bij
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. De aantekeningen over de kerkklokken
konden gecontrOleerd en dikwijls aangevuld en verbeterd worden aan de hand van
in oorlogstijd door Mej. B. Bijtelaar op kaart gebrachte gegevens, welke eveneens
bij deze Rijksdienst berusten. De registers zijn door de schrijver zelf samengesteld.
Het overgrote deel der opmetingen is in de jaren 1949 en 1950 vervaardigd door
de heer H. P. van Beveren, bouwkundig ambtenaar A bij de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg. Enige zijn echter het werk van de heer J. W. Berghuis, tekenaar B
e klasse bij deze dienst, terwijl een enkele van de hand is van de bouwkundig
ambtenaar H. W. van der Voet, die ook de kaarten en stads- en dorpsplattegronden
getekend heeft. De heer J. J. W. van Oerle, architect te Badhoevedorp, vervaardigde
de opmetingen van de boerderijen. Bij een aantal monumenten kon gebruik gemaakt
worden van opmetingen, welke reeds voorhanden waren: de doorsneden van de
Hervormde kerken van Middenbeemster, Edam, De Rijp en Schermerhorn, de plattegrond van de waag te Monnikendam en uiteraard de plattegrond en opstand van de
voormalige Kleine Kerk te Edam. De plattegronden en doorsneden van de gebouwen
zijn zoveel mogelijk gereproduceerd op gelijke schaal; in verband met het formaat
van de bladspiegel, welke grater is geworden dan bij vorige afleveringen, is hiervoor gekozen schaal i : 333, behoudens in een aantal gevallen, waarbij deze verklei-4
ning tot onduidelijkheid zou geleid hebben. De opmetingen van de Hervormde kerken
te Edam en Monnikendam moesten daarentegen sterker verkleind worden, namelijk
tot schaal i : 400, omdat zij anders niet in de bladspiegel zouden gepast hebben.
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Bij het aanvaarden van de opdracht waren er weinig bruikbare foto's beschikbaar.
Het grootste gedeelte der opnamen is daarom in de jaren 1949 en 195o naar aanwijzingen van de bewerker gemaakt door de heer G. T. Delemarre, technisch hoofdassistent bij genoemde Rijksdienst; twee foto's, XXXI, 79 en LXXV, 18o, werden
door de heer van Agt zelf opgenomen. Voor ongeveer een tiental afbeeldingen kon
gebruik worden gemaakt van reeds voorhanden opnamen, meest vervaardigd door de
vroegere fotograaf bij genoemde Rijksdienst, de heer J. P. A. Antonietti.
Van andere zijden werden de volgende opnamen verkregen:
XI, 30; XII, 3 3 ; XIII, 3 6; XXII, 5 .1 en 5 2 ; XXIV, 58 en 59; XXV, 61 en 62; XXVI,
64, 66 en 67; XXVIII, 68, 69 en 70; XXXII, 81; LIV, 134; LX, 142 en 144; LEI,
14 5 ; LXIII, 149; LKIX, 163; LXXII, 170 en LXXXVIII, 214 van het Lichtenbeeldeninstituut te Amsterdam; IX, 25 van de fotograaf A. G. van Agtmaal te Baarn
en XLIII, io5 van W. van der Voet te Monnikendam. LXXXIV, 204; LXXXV,
205; LXXXVI, 207, 208 en 20 9, en LXXXVIII, 212 werden welwillend ter beschikking gesteld door de heer W. Bogtman te Haarlem en LXXXII, 20I en 202
door de heer Th. M. van der Koogh te Weesp. De in autotypie weergegeven foto's
achter de tekst zijn in beginsel naar de gemeenten gerangschikt, waarbij er naar gestreefd is een ook voor het oog bevredigende opeenvolging te verkrijgen. Om dit
te bereiken zijn bovendien gebrandschilderde glazen, beeldhouwwerk, schilderijen,
zilver-, tin- en koperwerk bij elkander geplaatst. Dit deel is gedrukt in 2000 exemplaren. Tenslotte wil de Rijkscommissie een woord van dank richten tot alle autoriteiten en particulieren voor de grote bereidwilligheid, waarmede zij de schrijver en
de overige ambtenaren van de Rijksdienst in staat hebben gesteld te onderzoeken,
op te meten en te fotograferen. Hun medewerking is voor bet tot stand komen van
dit boek onmisbaar geweest.
De Rkscommissie voor de Monumentenbeschqving,
Mr W. J. FREDERIKS, Voorzitter.
P. J. VAN DE VELDE, Secretaris.
' S-GRAVENHAGE, September ' 95 2.
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GRONDGEBIED. Het gebied, dat dit deel van de monumentenbeschrijving bestrijkt, wordt aan de oostzijde begrensd door het IJselmeer, aan de zuidzijde door
Amsterdam-Noord en het Noordzeekanaal, aan de westzijde door de duinen en geestgronden van Kennemerland en aan de noordzijde door de Westfriese kleigrond.
Dit gebied - het oude land laagveen, de droogmakerijen grotendeels klei - omvat
de volgende landschappen 1 : het land van Beemster en Schermer voor het grootste
gedeelte, het eigenlijke Waterland, de Zeevang, de Zaanstreek en bovendien Marken, welk eiland bestaat uit laagveen gedekt door zeeklei; verder de gemeenten
Akersloot en Uitgeest, beide voor een deel gelegen op geestgrond. In dit hoofdzakelijk agrarische weidegebied neemt de Zaanstreek een aparte plaats in vanwege de
reeds in de I7de eeuw tot ontwikkeling gekomen industrie.
DE DROOGLEGGINGEN 2 . Oudtijds was hier niet veel meet dan een aantal
zeer verbrokkelde laagveenlanden, aan alle zijden omgeven door uitgestrekte door
afslag van vee p gevormde watervlakken, die in open verbinding met de zee stonden. Tegen 1300 waren de grootste eilanden weliswaar ingedijkt - evenals reeds
veel eerder Westfriesland - maar het zou nog honderd jaar duren, voordat de drie
voornaamste zeegaten gedicht waren : voor 1319 de verbinding tussen Beemster en
Zuiderzee met de Schardam; in 135 7 de Crommenye bij Nieuwendam en in 1400
of 1401 de Purmer-Ee bij Monnikendam; afb. 1. Door deze afsluitingen, tot stand
gebracht door de langs de meren gelegen dorpen, werd het onderhoud der dij ken
gemakkelijker, terwijl het verlies aan buitenlanden verminderde.
Allerlei particuliere belangen stonden echter nog de worming van een geschikte
binnenboezem in de weg; een situatie, die eerst dank zij de Habsburgse centralisatiepolitiek verbeterde. Van ouds werd de afwatering en waterkering verzorgd door
dorpsgemeenschappen, later door publiekrechtelijke lichamen, waarin de meest
belanghebbenden als hoofdingelanden vertegenwoordigd waren onder leiding van
een door de overheid aangestelde dijkgraaf. Bowen al deze instellingen van locaal
belang plaatste keizer Karel V in 1 5 44 een algemeen bestuur, het latere Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland. En dit
college liet - ondanks sours hevige plaatselijke tegenwerking - alle toegangen naar
zee, zoals primitieve sluizen, dichtmaken our het invloeien van zeewater tegen te gaan.
Hierdoor kwam een grote binnenboezem tot stand, de z.g. Schermerboezem. Eerst

daarna was men, dank zij nieuwe vindingen - etappebemaling met molengangen in staat een definitieve overwinning te behalen in de strijd tegen het water. Nadat
nog in 1570 door de beruchte Allerheiligenvloed onnoemelijke schade was aangericht en o.a. binnen de Waterlandse dijken nieuwe meren waren ontstaan, werden
in het begin van de i7de eeuw, en wel in zeer korte tijd, alle grote binnenwateren
drooggemalen. In i6i z werden de in het jaar van de Allerheiligenvloed opgevatte
1 H. J. Keuning, De historisch-geografische landschappen van Nederland, Gorinchem, 1946, blz 114 vlg.
2 F. C. Wieder, Merkwaardigheden der oude cartographie van Noord-Holland in Tijdschr. v. h. Kon. Ned. Aardrijksk.
Genootsch., 1 9 18, blz 479 vlg.
A. A. Beekman, Catalogus van kaarten enz. betrekking hebbende op de oudere en tegenw. gesteldheid van Hollands
and
Noorderkwartier, Tent. Stedelijk Mus., Amsterdam, 1917. — dezelfde, Geschiedk. Atlas van Nederl.; Holland , Zeeland
en Westfriesland in 1300, deel I, 's-Gravenhage, 1918. — Belonje.
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0o binnenwater zwart
Afb. 1. De toestand omstreeks 13,

plannen tot drooglegging van de Beemster verwezenlijkt onder leiding van de
bekende molenbouwer uit De Rijp, Jan Adriaansz Leegwater; in 1622 volgde de
drooglegging van de Purmer, in 1625 van de Wormer en in 1631 van de Schermer.
Met uitzondering van de Wormer, waar een deel uit slechte grond bleek te bestaan,
was men enige vruchtbare kleigebieden rijker geworden; zij kwamen als grasland
vooral de veeteelt ten goede. Het laatste grote waterbouwkundige werk, dat vermeld moet worden, is de aanleg van het Noordzeekanaal en de drooglegging van
de I J-polder van 1865 tot 1876.
STAATKUNDIGE GESCHIEDENIS 1. In 841 werd, zoals bekend, in het W. van
een Noormannenstaat gevormd, doordat Lotharius aan de Deense vorstenbroeders Harald en Rorik bier land in leen had gegeven. Omstreeks 86z verwierf
Rorik hierbij Kennemerland en omgeving maar in 88 5 werd diens opvolger Godfried
met heel zijn aanhang vermoord. Een der aanvoerders bij lit bloedbad, Gerulf,
hoogstwaarschijnlijk stamvader van de graven van het Hollandse Huis, moist verscheidene streken, waaruit op den duur het graafschap Holland zou groeien, te ver011S land

1 Vgl de desbetreffende hoofdstukken in I. H. Gosses en N. Japikse, Handboek tot de staatkundige geschiedenis van
Nederland, 's-Gravenhage, 1947, en de daar aangehaalde literatuur over dit onderwerp.
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werven, o.a. Kennemerland. Waterland viel bier echter buiten; dit nagenoeg ontoegankelijke gebied van eilanden en moerassen vormde eertijds een geduchte
hindernis voor de troepen van de Hollandse graaf in zijn strijd tegen de Westfriezen;
deze waren weliswaar reeds in 922 in naam onder het gezag gekomen van graaf
Diederik I maar zij zouden eerst drie eeuwen later definitief bedwongen worden.
Na een mislukte veldtocht, door Floris V in '272 tegen de Westfriezen ondernomen,
volgde een opstand van Noordkennemerland tegen de graaf en van Waterland tegen
zijn heer, Jan Persijn. Tenslotte onderwierp Floris de Westfriezen in 1289, nadat
hij reeds in 1282 Waterland van Jan Persijn gekocht had. De geschiedenis van Waterland is van nu of die van Holland.
De steden in dit gebied behoorden alle drie tot de stadsrechtenfamilie van Haarlem:
Edam ontleende haar rechten rechtstreeks aan deze stad, die zelf een dochterstad was
van Leuven; Haarlem was ook moederstad van Alkmaar, waar Medemblik ter hofvaart ging, en Medemblik telde onder haar dochtersteden Monnikendam.
Monnikendam – in i355 stad – en Edam – in '357 voor het eerst als zodanig vermeld – zullen hun stadsrechten te danken hebben aan de Hoekse en Kabeljauwse
twisten; immers een groep aanzienlijke edelen had partij gekozen voor Margaretha
van Beieren tegen haar zoon Willem V en deze zocht vooral steun bij de steden,
die hem in rail voor privileges met geld steunden. Ook Purmerend dankt haar stadsrechten – na 142o – aan de politieke situatie. De plaats kwam n1 tot ontwikkeling
bij een kasteel, dat de Amsterdamse bankier Willem Eggairt er in 1410 mocht
stichten, omdat hij door zijn geldelijke steun Willem VI tot verschillende krijgsverrichtingen in staat had gesteld.
Toneel van strijd werd Waterland toen Philips de Goede de Beierse bezittingen in
de Nederlanden met zijn landengroep verenigde en Jacoba zich in 1426/27 in het
Noorderkwartier tevergeefs verzette tegen de Bourgondische overmacht.
De Geuzenopstand tegen de Habsburgse vorsten maakte Waterland andermaal tot
een strijdtoneel. Reeds in Juli 15 72 was het Noorderkwartier in handen gevallen
van de Prinsgezinden en op 20 Juli van dat jaar behoorden ook Edam en Monnikendam tot de steden, die compareerden op de eerste vrije statenvergadering te Dordrecht. De mislukte krijgstocht, Welke Alva's zoon, don Fadrique, na de val van
Haarlem tegen Alkmaar ondernam, en de nederlaag van de Spaanse admiraal Bossu
op de Zuiderzee waren voor het Noorderkwartier het slot van deze strijd; de nagenoeg onbeschermde plaatsen tussen Alkmaar en Amsterdam, dat eerst in 1578 de
zijde van de prins koos, werden evenwel zwaar geteisterd door Staatse en terugtrekkende Spaanse troepen ; heden is deze terugweg getekend door een grote armoede
aan Middeleeuwse bouwwerken.
In de i 7de eeuw herstelde het bier beschreven gebied zich echter snel, hetgeen in
het eigenlijke Waterland gestimuleerd werd door het in '5 95 door de aldaar gelegen
dorpen gesloten Compromis van Waterland; deze overeenkomst, in 1613 gevolgd
door de Unie van Waterland, deed de streek op handelsgebied een geduchte
concurrent worden van Amsterdam 1.
De ambachtsheerlijkheden Oostzaan, Wormer en Jisp behoorden tot het hoogbaljuwschap Kennemerland; onder het baljuwschap Blois vielen de ambachtsheerlijkheid Krommenie en Krommeniedijk en de ambachtsheerlijkheid Westzaan.
1 W. van Engelenburg, Geschiedenis van Broek in Waterland, Haarlem, 1907, blz 5o.
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Ook Waterland, Katwoude, de Beemster, de Wijde Wormer en het eiland Marken.
werden door baljuws bestuurd. Daarnaast waxen er nog de hoge heerlijkheid Assendelft, de hoge heerlijkheid Etersheim, de hoge heerlijkheid Oosthuizen en Hobrede
en de hoge heerlijkheid Purmerland en Ilpendam. De Zeevang viel grotendeels
onder het rechtsgebied van Edam. De voormalige landen van Blois en het baljuwschap van de Nieuwburgen – waartoe het Schermereiland behoorde – stonden bekend
onder de naam Kennemergevolg, omdat zij, hoewel niet tot Kennemerland behorend, Kennemer recht hadden. Eerst de Bataafse Republiek maakte een einde aan
deze oude, deels in de Middeleeuwen gegroeide, staatsrechtelijke verhoudingen 1.
KERKELUKE GESCHIEDENIS. Zowel in Kennemerland als in Westfriesland
is het Christendom gebracht door Willibrord, sinds 695 bisschop van Utrecht en
aartsbisschop van de Friezen; deze predikte o.a. te Heil° en te Velzen, welke laatste
plaats ook door Bonifacius schijnt bezocht te zijn. Engelmund zou volgens de overlevering gewerkt hebben onder de Waterlandse Friezen en in Kennemerland 2
Als deel van het bisdom Utrecht kwam in de izde eeuw bijna al het onder de graaf
staande land, dus ook het Noorderkwartier met uitzondering van Westfriesland, te
ressorteren onder het aartsdiaconaat van de Dom; het werd dus bestuurd door de
Domproost. Het bier behandelde gebied behoorde aanvankelijk waarschijnlijk deels
onder het decanaat Kennemaria en, wat betreft Waterland, de Zeevang en het
Schermereiland, onder Westfriesland. Later zijn ook laatstgenoemde gebieden bij het
decanaat Kennemaria gekomen. Hierna vormden zij tezamen met Amstelland bet
decanaat Amsterlandia, Waterlandia et Zeevangia 3.
Aan kloosters is het land, zover na te gaan, niet bijzonder rijk geweest 4 : het Cistercienserklooster Bloemcamp bij Hartwert in Friesland bezat tot in de i4de eeuw twee
uithoven bij Monnikendam; het Norbertijnerklooster Mariengaarde bij Hallum in.
Friesland had in 1.2.5i van Nic. Persijn, beer van Waterland, het eiland Marken gekocht, waar het tot omstreeks 1345 een uithof had. Er was een Terminarishuis der
Minderbroeders Observanten te Edam. Het klooster Galilea bij Monnikendam voor
Tertianen van St. Franciscus is in 1465 omgevormd tot Cistercienserklooster. Te
Akersloot, Edam, Monnikendam en Purmerend hebben huizen gestaan van Tertiarissen van St. Franciscus ; het Tertiarissenhuis te Purmerend was tot 1399 een huis
voor Zustets van het Gemene Leven. Tenslotte moet de abdij van Egmond vermeld
warden, omdat dit klooster de kerken bezat van Assendelft, Krommenie en Schermer. Laatstgenoemde kerk behoorde voor 1036 toe aan de abdij van Echternach 5
In de jaren 1533 en 1534 vond de, vooral ook door sociale misstanden teweeg gebrachte anabaptistische beweging buiten Amsterdam sterke aanhang in Westzaan
en Monnikendam en verder in Krommenie, Oostzaan, Wormer en Jisp. Een andere
uit wanverhoudingen geboren gebeurtenis, de beeldenstorm van 1566, luidde de
overwinning van het Calvinisme in; als overal elders Het deze ook in Waterland en
omgeving de kerken leeg en kaal achter.
1 Geschiedk. Atlas van Nederl., De Republiek in 1795 door A. A. Beekman e.a., 's-Gravenhage, 1913, blz 92 vlg.
2 W. Moll, Kerkgeschiedenis van Nederland voor de Hervorming, Arnhem, 1864, I, blz 127.
3 Joosting en Muller.
4 M. Schoengen, Monasticon Batavum, 's-Gravenhage, 1941/2.
6 R. R. Post, Eigenkerken en bisschoppelijk gezag in het diocees Utrecht tot de XIIIde eeuw, Utrecht, 1928, blz 203
vlg.
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De Gereformeerde kerk heeft zich in deze landen voor het eerst systematisch geconstitueerd in Noordholland 1 : in Augustus 1572 werd er in Edam reeds een synode
gehouden en bij een volgende vergadering te Alkmaar op 3i Maart '573, dus voor
het beleg, kwam er een indeling van de toenmalige gemeenten van het Noorderkwartier tot stand in vier z.g. coetus, later classes genaamd. In de i 8de eeuw ressorteerden de Gereformeerde gemeenten van het behandelde gebied resp. onder de
classis Alkmaar, de classis Haarlem en de classis Edam. Van de z.g. dissenters
hebben de Luthersen kerkgebouwen opgericht in Westzaandam, Edam, Monnikendam en Purmerend, terwijl de Doopsgezinden – gesplitst in een Waterlandse en een
Friese richting en later weer verenigd – tal van z.g. Vermaningen bouwden.
Bij de in I 559 tot stand gekomen reorganisatie van de Katholieke Kerk in de Nederlanden was het Noorderkwartier een onderdeel geworden van het Utrechtse suffragaanbisdom Haarlem 2, In het gebied van dit bisdom is na de Reformatie de hierarchie
vrijwel zonder onderbreking overgegaan in de zendingsstaat. Dit betekende, dat de
dorpen hier nooit zoals elders van priesters zijn verstoken geweest. Het verklaart
het betrekkelijk grote percentage Katholieken in verschillende plaatsen (te
Volendam echter een gevolg van i8de eeuwse immigratie), het verklaart ook de
aanwezigheid van een uitgebreide i 7de eeuwse kerkschat in vele parochie's, waarvan
er twee – die van Westzaandam en Krommenie – na het Utrechts-Hollandse
Schisma op het eind van de i7de eeuw, met de nog bestaande merkwaardige schuurkerken, in het bezit van de Oud-Bisschoppelijke Clerezy zijn gekomen.
AARD DER MONUMENTEN. De middeleeuwse kerken, op een uitzondering na
daterend uit de 1 5de en I 6de eeuw, zijn alle opgetrokken van baksteen en overdekt
met houten tongewelven. Slechts voor sierende delen is natuursteen gebruikt.
Er zijn verscheidene typen op te merken. Zo wordt de groep van Westfriese eenbeukige kruiskerken in dit gebied vertegenwoordigd door de kerk van Oosthuizen,
voltooid in 1518 en, evenals de reeds lang geleden gesloopte kerken van de naburige dorpen Kwadijk en Warder, voorzien van een sierlijk open kruistorentje.
Schalkbeelden, zoals er o.a. in sommige der Westfriese kerken aanwezig zijn, bezit
de kerk van Oosthuizen niet (meer) ; wel echter de overigens geheel verbouwde
kerk van Ilpendam. De kerk van Uitgeest had blijkens haar 1 4de eeuwse resten oorspronkelijk eveneens de gedaante van een eenbeukige kruiskerk, maar met een
weinig uitspringend dwarspand.
Slechts twee eenbeukige kerken zonder dwarspand zijn er uit de middeleeuwen
bewaard en dan nog fragmentarisch: het schip van de in de i7de eeuw vergrote
kerk van De Rijp en de sterk verbouwde kerk van Krommenie.
Bij grotere kerken treedt een voorkeur aan de dag voor de hallenvorm. Zo kwamen
er, naast de inmiddels afgebroken pseudobasilieken van Jisp, Wormer en Assendelft
en de later totaal verbouwde Oostzijderkerk van Zaandam, al of niet door vergroting, kerken met zijbeuken van gelijke hoogte en breedte als het middenschip :
de zeer ruime driebeukige kerken van Monnikendam en Edam, de tweebeukige kerk
van Broek in Waterland, de driebeukige kerk van Purmerend, de tweebeukige kerk
1 Geschiedk. Atlas van Nederl., De gereformeerde Kerk onder de Republiek omstreeks het midden der i8de eeuw
door L. Knappert en A. A. Beekman, 's-Gravenhage, 1927.
2 Vgl voor dit en voor het volgende L. J. Rogier, Geschiedenis van het Katholicisme in Noord-Nederland in de
i6de en i7de eeuw, Amsterdam, 1947.
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van Middelie en de eveneens tweebeukige Kleine Kerk van Edam (de laatste drie
verdwenen). Op invloed van de Brabantse gothiek wijst de aanwezigheid van koolbladkapitelen te Monnikendam en aan de bij het Rijksmuseum opgestelde resten van
de Edamse Kleine Kerk. Van Westfriese invloed getuigen de siernissen in de i6de
eeuwse eindgevels van de Grote Kerk van Edam.
Meerdere malen heeft men afgezien van de moeite om stenen torens op te trekken;
men vergenoegde zich dan met een houten dakruiter boven de westgevel of, zoals
te Oosthuizen, op de kruising. De wel tot stand gekomen torens behoren tot verschillende typen: zo is de i4de eeuwse toren van Uitgeest – met zijn op de oude toestand teruggaande romaniserende versiering en gemetselde spits – van hetzelfde genre
als de 15de eeuwse van Hippolytushoef op Wieringen. Het sobere over het gehele
Noorderkwartier verbreide, slechts met ondiepe nissen versierde type wordt in het
bier behandelde gebied vertegenwoordigd door Edams Grotekerkstoren en, wat het
benedengedeelte betreft, door de Speeltorens van Edam en Monnikendam; verder
eertijds door de torens van Zuiderwoude en Akersloot. Veel rijker daarentegen en
voorzien van tot bovenaan opgaande steunberen – mogelijk tengevolge van Kempische invloeden – waren een drietal torens, die reeds Lang geleden verdwenen zijn,
nl die van Assendelft, Oostzaan en Westzaan. Tot de over het Sticht verspreide
groep van op de Utrechtse Domtoren geinspireerde torens behoort, met die van
Ransdorp, de forse vroeg i6de eeuwse toren van de Grote Kerk te Monnikendam.
De reeds genoemde Speeltorens van Edam en Monnikendam verkregen hun bekroning en carillon resp. in '568/9 en 1591/2. De bekroning van de eerste nog geheel
gothisch en van natuursteen, die van de tweede in hout geconstrueerd, in Renaissancestijl naar voorbeeld van Bilhamers bekroning van Amsterdams Oudekerkstoren.
Van de voor de Gereformeerde eredienst gebouwde kerken vertonen enige gothische
trekken; dit is in sterke mate het geval met de van 1635 tot 1638 opgetrokken
oostelijke delen – een dwarspand en een „koor" – en de in 1661 voltooide toren van
de kerk te De Rijp ; het is eveneens duidelijk merkbaar bij de in de jaren 1634/6 gebouwde pseudobasiliek te Schermerhorn, met uitzondering van de toren, die is
versierd in dezelfde trant als de zuiver i 7de eeuwse toren van Middenbeemster.
Gothiserend zijn ook de veelhoekig gesloten zaalkerkjes van Watergang en Oostgraftdijk, de laatste uit 17 92! Voorts moeten genoemd worden de in 16 34 begonnen Westzijderkerk te Zaandam en de in 195i gesloopte kerk van Graft; de eerste
om het gothische kruistorentje, de andere om de merkwaardige venstertraceringen.
Een zuiver i7de eeuws uiterlijk heeft daarentegen de reeds genoemde kerk van Middenbeemster, een in 1623 voltooide zaalkerk met een door Pieter Post ontworpen
torenbeeindiging van i66i.
Andere Herv. kerken zijn getypeerd door de tot in de i9de eeuw gebruikelijke ingezwenkte steunberen: o.a. de juist vermelde Westzijderkerk te Zaandam, een kruiskerk, waarvan de eindgevels een variant zijn van de Amsterdamse Vingboonsstijl;
verder de kerken te Koog aan de Zaan, Krommeniedijk, Groot-Schermer, de kruiskerk te Oostzaan en het i8de eeuwse gedeelte van de kerk van Wormerveer. De op
de grondslag van een Grieks kruis opgetrokken Herv. kerk te Westzaan heeft
een pronkgevel in Regencestijl.
In al deze kerken zijn de wanden gepleisterd; de voorstanders van z.g. schoonwerk
of van muurwerk, dat dungesausd is, zodat de voegen blijven spreken, hebben bier
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gelukkig nergens kans gezien bij restauraties historisch niet te verdedigen ideeen
te verwezenlijken. Prachtig contrasteren nog overal de lichte muren tegen het
donkere meubilair en de houten, bier en daar oudergewoonte blauwgeschilderde
gewelven; gewelven, die te Schermerhorn zijn versierd met decoratieve patronen
en te Oostzaan met gesneden rocailles.
Van de 1 5de en i 6de eeuwse stoffering is, met uitzondering van het doopvont en het
koorhek te Monnikendam en het orgel te Oosthuizen, weinig van belang bewaard in
de beschreven kerken; des te meer echter uit de i 7de en i 8de eeuw. Zo de gebrandschilderde glazen in de Herv. kerken te Edam, Schermerhorn, De Rijp, Zaandam en
Broek in Waterland, het i 7de eeuwse meubilair en koperwerk in deze kerken en
b.v. te Wormer; het i8de eeuwse meubilair in de Lutherse kerk te Zaandam, de
Lutherse kerk te Monnikendam en de Herv. kerk te Oostzaan; de serie rouwkassen
en het door de Antwerpse beeldhouwer J. P. van Baurscheidt jr. vervaardigde grafmonument te Oosthuizen. Voorts zijn van belang de i7de en i8de eeuwse interieurs
van Katholieke schuurkerken te Zaandam en Krommenie.
Van de Katholieke kerkschat zijn de gothische koorkap te Akersloot, de gothische
monstrans te Purmerend en het door een gravure van Schongauer geinspireerde
wierookvat uit Edam wel de belangrijkste stukken.
De oudste profane bouwwerken, daterend uit de i6de eeuw, staan te Edam: het
houten huis Achterhaven 103 en het bakstenen, deels nog gothische huis Damplein 8,
ondanks de bakstenen buitenmuren constructief gezien eveneens een houtbouw en
inwendig vooral belangrijk om de drijvende kelder. Uit de i6de eeuw stammen ook
nog enige gevels, waarbij de Renaissanceversiering geheel in baksteen vertaald is;
zo o.a. de 1 5 92 gedateerde gevel van Haringkade .129 te Monnikendam en de gevels
van Wezenland 17 aldaar en van Grote Kerkstraat 3o en 32 te Edam; de dikwijls inen uitgezwenkte contour hebben zij gemeen met gelijktijdige, geheel bakstenen gevels
in het Gelderse. In het begin van de i 7de eeuw is het vooral de schilderachtige, door
Lieven de Key geinspireerde manier, die wordt nagevolgd, en tegelijkertijd en later
ook de Amsterdamse gevelarchitectuur. Wij wijzen bier op de groep van door topgevels aan drie zijden getypeerde raadhuizen van Graft, De Rijp, Groot-Schermer,
Jisp en eertijds Oosthuizen 1 en Assendelft; het eerstgenoemde, in 16o5 gebouwde
raadhuisje met aan de architectuur van Hendrick de Keyser ontleende details. De
buitenverblijven van Amsterdamse kooplieden in de Beemster en de Purmer zijn
thans goeddeels verdwenen. Zo het door Ph. Vingboons gebouwde Westwijk in de
Purmer, van Vredenburg in de Beemster, waarvoor P. Post de ontwerpen ver-

vaardigde, die gedeeltelijk op die van Vingboons geinspireerd kunnen zijn, is nog
slechts een fragment bewaard 2. De Amsterdamse Vingboonsstijl, die ook reeds bij
de Herv. kerken ter sprake kwam, is onmiskenbaar nagevolgd door de bouwers
van de waag en het verdwenen raadhuis van Monnikendam, van de gevel Voorhaven
1 Gebouwd in 1626 ;• of b. in het Rijksarch. te Haarlem.

2 Vgl Ph. Vingboons, Afbeeldsels der voornaamste gebouwen door hem geordineerd, Amsterdam, 1648, pl. 1z,
28/9. — Les ouvrages d'architecture ordonnez par P. Post, Leiden 1715. — Peters in Die Ha he 1908, blz 184
vig. — A. W. Weissman in Oud Holland, 1909, blz 19 7 vlg en 1912, biz 18 vIg. — Maandbl. Amstelodamum,
1934, blz 48. — G. A. C. Blok, Pieter Post, Siegen, 1937. — F. Vermeulen, Gesch. der Ned. Bouwk., III, blz
176/81, 282/4, pl 772 /5; 783/4. In de verz. van Monumentenzorg bevinden zich ontwerptekeningen voorVredenburg van de hand van Ph. Vingboons en P. Post; een maquette van deze buitenplaats bezit het Museum J. Az.
Leeghwater te Middenbeemster. Westwijk is afgebeeld op een schilderij van C. Holsteyn (eigendom Reginald Leon,
Londen).
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137 te Edam en de pronkgevel van de boerderij De Eenhoorn, Middenweg 196 in
de Beemster.
Het in 1727 in Lodewijk XIV-stijl opgetrokken raadhuis van Edam en het in 1783 in
Lodewijk XVI-stijl uitgevoerde voormalige rechthuis van Westzaan, thans raadhuis,
zijn de voornaamste i8de eeuwse bouwwerken, die hier genoemd moeten worden.
Van de interieurs zijn de raadzaal te Edam en een kamer in het huis Nieuwe Haven 24
aldaar, beide met geschilderd behang, van belang en verder o.a. de rococokamer met
een wandbekleding van goudleer in het tegenwoordige raadhuis van Monnikendam.
In dit drassige land was het alleen mogelijk nederzettingen te vormen langs wegen en
dijken; ook de drie steden zijn uit zulke nederzettingen gegroeid. De langgerekte
dorpen vertoonden reeds vroegtijdig een snort lintbebouwing; het aspect werd
echter in veel plaatsen gered door de grote onderlinge afstand der woningen en de
vele schilderachtige bruggetjes naar de erven achter de wegsloot; slechts te Broek in
Waterland is door toevallige omstandigheden in zekere zin een bebouwing rond een
kern tot stand gekomen.
In de dorpen overwegen de woonhuizen, die geheel of gedeeltelijk in hout zijn opgetrokken; aanvankelijk geteerd, later fris groen geschilderd met wit voor onderdelen
(en eertijds rood voor de binnenzijde der luiken), zijn zij vooral typisch voor de
Zaanstreek 1.
Het skelet van staanders, gordingen en moer- en kinderbalken rust op een voeting
of op penanten van baksteen, een skelet, dat ook Lange tijd de hoofdconstructie bleef
vormen van overigens bakstenen gebouwen. De Bevels zijn bekleed met verticale
of met horizontale, dikwijls overnaads aangebrachte z.g. gepotdekselde planken. Het
zadeldak wordt afgesloten door iets uitgekraagde voorschotten van verticale planken,
die bij i7de eeuwse huizen – evenals de verticale planken van de onderbouw – soms
geribd zijn; de z.g. windveren zijn veelal uitgeschulpt – een versiering, die bij het
vroeg I 7de eeuwse pakhuis Middenstraat 388 te de Rijp nog gothisch aandoet ; de
bekronende makelaars hebben dikwijls de worm van een spiraal. Onder invloed van
de Amsterdamse Lodewijkgevels hebben de voorschotten zich in de i8de eeuw,
allereerst te Broek in Waterland, later vooral in de Zaanstreek en ook te De Rijp
ontwikkeld tot ware pronkgevels, de z.g. Broeker voorschotten.
De indertijd, vooral bij i7de eeuwse woningen in het gehele Noorderkwartier gevonden z.g. dooddeur – via de voorgevel onmiddellijk toegang gevend tot de woonkamer – is vrijwel overal verdwenen. Een van de weinige huizen, waaraan deze
eigenaardigheid nog voorkomt, is te Zaandam het huis Mr Cornelispad 73. De voor
de Zaanstreek typische i8de en vroeg i9de eeuwse koopmanshuizen, die met hun
in tijden van voorspoed tot stand gekomen aanbouwen – z.g. goedejaarsenden – een
rechthoekige naar het water open erf omsluiten, staan vooral aan de Gortershoek te
Zaandijk. Behalve een wintervertrek bevindt zich in de uitbouwen de op het water
uitziende z.g. Zaankamer. Van de tuinkoepels, die er in de i 8de eeuw langs de Zaan
verrezen, evenals langs de meer aristocratische Vecht, zijn er nog twee behouden,
en wel te Zaandam. Een goed voorbeeld van de Chinese mode uit de i8de eeuw
vormt het paviljoen van De Erven I, 16 te Broek in Waterland.
I G. J. Honig in Huis Oud en Nieuw, 1 909, biz 339 vig. — Th. M. van der Koogh in De Zaende, 1948, biz io vlg. — J.
Schipper in De Zaende, 195i, biz 263 vlg. — A. A. Kok in Leven en Werken, 1941, biz 282 vlg.
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Wij vestigen hier de aandacht op de in de Zaanstreek maar ook elders voorkomende
z.g. smuigers, schouwen, waarvan de betegelde achterwand bovenaan halfrond naar
voren komt; voorts op de Zaanse interieurs met wanden van ongeverfd eikenhout,
en wel wagenschot; op i 8de eeuwse interieurs met in verschillende tinten blauw
geverfd en gemarmerd houtwerk en op de vroeg i9de eeuwse interieurs met beschilderd behang in Zaandijk en Krommenie.
De boerderij 1 bestond vroeger, zowel in het Noorderkwartier als in Friesland, uit
slechts een enkel langwerpig gebouw, waarin het woongedeelte, de dubbelrijige
koestal en het hooivak onder een dak lagen. Tengevolge van ruimtegebrek kwam
de hooiberging tegen het midden van de i6de eeuw vrij op het erf te liggen; zij
ontwikkelde zich tot een zelfstandig gebouw de z.g. kaakberg met aan een kant de
z.g. dars voor paard en wagen. Later werd de aldus vergrote hooiberging weer met
het hoofdgebouw van de boerderij samengetrokken : de koestal en de dars in de
ruimte buiten de staanders van het stelpdak van de kaakberg, het woongedeelte
aanvankelijk als z.g. voorend nog buiten de stolp onder een eigen zadeldak. Enige
voorbeelden van dit ontwikkelingsstadium zijn er o. a . nog te Assendelft. De beschreven
boerderijen in de Beemster zijn alle volgroeide stelphoeven, waarbij ook het woongedeelte onder het stelpdak is getrokken dock de koestal sours is uitgebouwd tot
een z.g. koehuisstaart. Geheel als stelphoeven geconstrueerd zijn de Herv. dorpskerken van Volendam en Zuidschermer.
Dat in deze eeuw het grootste gedeelte van de vele Zaanse industriemolens ten offer
moest vallen aan de modernisering van de bedrijven is onvermijdelijk geweest 2.
Van de bijna duizend, waarover gegevens bestaan, zijn er nog slechts veertien over.
Een groot geluk is het evenwel, dat zich onder de behouden gebleven molens o.a.
twee der drie nog bewaarde paltrokmolens bevinden en wel te Zaandam. Wat betreft
de poldermolens zij tenslotte met voldoening de restauraie in 195o van een molengang van de Schermeer, onder de gemeente Schermerhorn, vermeld.

1 R. C. Hekker, De Noord-Hollandse stolphoeve, Assen z.j. — dezelfde in De Speelwagen, 1951, blz 2.03 vlg. --E. A.
Canneman in Leven en Werken, 1941, blz 289 vlg.
2 Boorsma,
passim.

AKERSLOOT
DE HERVORMDE KERK, een zaalkerkje met een houten torentje op de westgevel,
is in 1836 opgetrokken ter vervanging van een laatgothische kruiskerk (N.H.
Oudh., II, 1, blz 87. – Gen. en Herald. Gedenkw., I, blz 14). De vloer is geplaveid
met zerken, o.a. een i6de eeuwse priesterzerk. De kerk bezit:
Eiken doophek, XVIIc, de deurtjes met het gesneden gemeentewapen.
Koperen voorzangerslezenaar en een koperen doopbekkenhouder, beide XVII.
Zilveren avondmaalsbeker, XVIIIa, o.a. met de gegraveerde afbeelding van een
kruiskerkje; hoogte 17 cm; merken: Haarlem, Holland, E, meesterteken van
Abraham Marshoorn ? (VOET, 90).
Gedreven zilveren schenkkan, diameter 25 cm; merken: Amsterdam, Holland, P
(1725), meesterteken als VOET, zo6. De deksel draagt o.a. de afbeelding van een
driemaster en het jaartal 1695.
Zilveren broodschaal, pl XCIX, 241, met gedreven bloemenrand en kwabornament;
in het midden de gegraveerde voorstelling van het vorige kerkgebouw; diameter
38 cm; merken: Amsterdam, Holland, G (1659), meesterteken in een rand veld
gekoppeld HB. Twee zilveren blaadjes, vierkant van worm met ingebogen hoeken,
I6 x 16 cm. Het ene blaadje, geschonken in i75i, met de merken : Haarlem, Holland,
R (1751), meesterteken van Arend Hoogland (vorr, I2.2). Het andere, geschonken
in 1762, met de merken: Alkmaar, Holland, B, meesterteken gekoppeld WH.
Zilveren doopschaal, met standring. De schaal, geschonken in 1769, diameter 24 cm;
merken: Haarlem, Holland, jaarletter onleesbaar, meesterteken van Arend Hoogland
(voEr, 122). De standring, 1773, heeft dezelfde merken met jaarletter P. Zilveren
bel aan een collectezakje ; merken: Alkmaar, R (175i), meesterteken AB.
Twee tinnen avondmaalsbekers, hoog 17 cm, pl CI V, 254. Op de ene beker de
afbeelding van een vorst en een vorstin; de ander, blijkens de inscriptie geschonken
in 1711, versierd met episoden uit het Leven en de Passie van Christus.

Herv. Kerk

Doophek
Koperwerk
Zilverwerk

Tin

DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK van de H. Jacobus, gebouwd in 1868 (Bijdr. R.K. Kerk
bisd. Haarlem, 5o, blz i6i), bezit:,
Twee gesneden engelfiguren als kandelaars, hoog 68 cm, XVIId, pl XCI, 220.
Beelden
Portret door F. Hals van Nicolaas Stenius, pastoor van 1631/7o, doek 98,5 X 74 cm, Schilderijen
pl LXXXIX, 217, als bruikleen in het Bissch. Mus. to Haarlem; links boven: AETA
SVAE 45/AN° 1650 en het monogram (vgl W. R. VALENTINER, Fr. H., Berlin 1923,
blz 32o en de lit. in F. VAN HALL, Repertorium, 1, nrs 10346/51). Portret van dezelfde pastoor in de trant van J. de Bray, doek 90 X 7o cm, pl LXXXIX, 218, en
een copie of voorstudie hiervan, doek 54 X 44 cm.
Portret van Hildebrand Prank, pastoor van 1670/4, doek 7 8 X 6o cm, pl LXXXIX,
2 1 6, gemerkt I. Berckheyde. Portret van Joannes Tuyck, pastoor van 1719/33, doek
97 X 72 cm. Portret van Hieronymus Coeck, pastoor van 1674/89; doek ovaal, hoog
82 cm. Portret van een onbekend geestelijke, XVIIb, ovaal paneel, hoog 66 cm;
aan de achterkant vals monogram C.V.E. (C. v. Everdingen). Portret van Leonard
Snelle, pastoor van i 770/ I 803 ; doek 38 X 33 cm, gemerkt : A. Warmoes pinxit/ A° I 785.
Voorts de op paneel geschilderde portretten, 75 X zoo cm, waarschijnlijk een reder
en zijn echtgenote, XVIIa. In de rechterbovenhoek van beide schilderijen een wapen-
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schild; dat van de heer met een huismerk. Op het boek, dat hij in de hand houdt,
leest men: journael / Anno 1 609.
Zilverwerk Verguld zilveren cylindermonstrans met zijvoluten, XVIId, pl XCVIII, 236, hoog
86,5 cm, Antwerps keurstempel, jaarletter A, meesterteken een zon (ROSENBERG,
Der Goldschmiedemeisterzeichen, 5 126). Op de uitgeschulpte voet diverse heiligen
en de H. Maagd. De nodus versierd met cherubijnenkopjes. Onder het expositorium
bevinden zich voorstellingen van de vier Evangelisten en op de voluten de beeldjes
van twee knielende engeltjes en de apostelen Petrus en Paulus. Boven de cylinder
zijn de Lijdenswerktuigen voorgesteld; op de voluten zitten twee engeltjes met
het ms-monogram. In de bekroning de Duif, de Pelikaan en een Crucifix.
Gedreven zilveren fragmenten van een monstrans, XVIId – o.a. een voorstelling
van God de Vader en engelfiguren – weer toegepast aan een moderne monstrans;
hoog 79 cm.
Verguld zilveren ciborie, hoog 57 cm, Haarlems keurstempel, jaarletter B (1646),
meesterteken van Pieter Cornelisz Ebbekingh (voET, 16).
Vergulde miskelk van gedreven zilver, pl XCVII, 234, hoog 3S cm; merken: Haarlem, Holland, D (1666), hetzelfde meesterteken als de ciborie. Op de uitgeschulpte
voet zijn de H. Maagd en heiligen uitgebeeld. De nodus heeft een versiering met
cherubijnenkopjes; om de cuppa engelen en wijnranken.
Vergulde miskelk van gedreven zilver, midden XVII, hoog 24,5 cm, met op de
uitgeschulpte voet voorstellingen van de Kruisiging en heiligen. De kelk heeft een
zeskantige stam en een nodus met facettenversiering.
Vergulde miskelk van gedreven zilver, XVIIb, hoog 24 cm, geen merken.
Zilveren hostiedoosje met jaarletter E (i814). Ziekenbusje van zilver met gedreven
deksel; het busje zelf versierd met gegraveerde bloemen en vergulde randen, XVIIb,
hoog 12,5 cm, Amsterdams keurstempel, jaarletter S (1649), meesterteken van Thomas
Bogaert (voET, 41).
Twee ampullen van gedreven zilver, XVIIIa, hoog 14 cm, geen merken.
Lavaboschotel van zilver, ovaal van vorm, diameter 26 cm, Haarlems keurstempel,
jaarletter G (16 5 1), meesterteken van Arent Lambertz Verstege (voET, I5).
Godslamp van gedreven zilver, breed 34 cm, versierd met cherubijnenkopjes, XVIId,
dezelfde merken als de monstrans. De moderne bekroning is van 1923.
Wierookscheepje van zilver, XVIIc; Haarlems keurstempel, jaarletter E (1649),
meesterteken van P. Cz Ebbekingh (voET, 16). Lepeltje met dezelfde merken.
Wierookvat van zilver, midden XVII, geen merken; hoog 26 cm.
Zilveren corpus van een crucifix, XIXa, hoog 26 cm.
Missaalbeslag van gedreven zilver, XVIId, bestaande uit twee middenstukken met
voorstellingen van de H.H. Joannes en Jacobus, vier hoekstukken en twee sloten,
waarvan de klampen de voorstellingen dragen van heiligen.
Twee kandelaars van gedreven zilver, hoog 66 cm, met dezelfde merken als de
monstrans, behoudens de jaarletter G (z687 ?), de nodus en de driekante voet versierd
met cherubijnenkopjes. Twee kandelaars van gedreven zilver, hoog 5 8 cm, met
dezelfde merken als boven, dus eveneens Antwerps werk, maar met jaarletter C
(1683?), pl XCVIII, 238. Zilveren doopschelp, jaarletter Q (i 8 2 3 ).
Paramenten Kazuifel, XVId, van rood fluweel met granaatappelpatroon. Het kruis en de kolom
met een symmetrisch rankenornament, XVII.
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Koorkap, XVd, pl CVIII, 261 en CIX, van rood fluweel, mogelijk Engels werk,
versierd met gouddraad en geborduurde figuren in kleuren. In het midden, in een
stralenkrans, de H. Maagd ten hemel gedragen door engelen; verder klokken,
bloemen, dubbelkoppige adelaars, Franse lelies en cherubijnen, die banderolles dragen
met : Da Gloriam Deo. Dit borduurwerk gelijkt sterk op dat van koorkappen
in het Koninklijk Museum te Brussel (Het Gildeboek, 1949, blz 82, afb 5) in het
Rijksmuseum (Cat., nr 419) en in de St. Leonardskerk te Zoutleeuw (AD. JANSEN en
VAN HERCK, Kerkelijke Kunstschatten, Antwerpen, 1948, afb 344) en een kazuifel in
de Dom van Aken (Kunstdenkmdler, Fig 128). De kap is omzoomd met een rand
van Italiaans zijdefluweel en heeft aan de voorkant, tussen i7de eeuws goudgalon,
twee omlijstingen, elk met vier heiligenfiguren onder laatgothische baldakijns ; de onderkant van de buitenste figuren is afgesneden (E. J. HASLINGHUIS in Het Gildeboek
1925, blz 116).
Thans in het bezit van het Bissch. Museum te Haarlem een kazuifel, XVIa, versierd
met borduurwerk en gouddraad. Het kruis en de kolom met voorstellingen uit het
Leven van de H. Maagd (B. JANSEN, Laat Gothisch borduurwerk, 's-Gravenhage,
1947, nr 55), pl CVIII, 262/63 en pl CX.
Ten Z. van de Herv. kerk een bakstenen stelphoeve, XVIII, met in de gevel een Boerderij
sieranker met het wapen van Akersloot.
Watermolen van de Limmerpolder, de z.g. Noordermolen, grote achtkantige boven- Mole„
kruier met vijzel en spruiten; de romp met net gedekt op een houten onderstuk
met stenen voet; rieten kap.
Aan de Fielkerweg een grenspaal, XVIII (vgl blz 136 en De Speelwagen, I 9 5 I, Grenspaal
blz 308).

ZUIDSCHERMER
DE HERVORMDE KERK, het z.g. Zwarte Kerkje, wend, waarschijnlijk in het Herv. Kerk
jaar 1662, in hout opgetrokken door de timmerlieden Pieter en Claes Dirksz, en
wel naar voorbeeld van de Herv. kerk te Volendam, van Welk laatste kerkje men
het bestek gebruikte. In 1834 is het grotendeels herbouwd in baksteen maar desondanks vertoont het nog de opzet van de Noordholl. stelphoeve, evenals het kerkje
van Volendam, waaraan o.a. het door een houten torentje bekroonde puntdak nog
herinnert (j. BELONJE, De Schermeer 16 33-1 933 , Wormerveer (z.j.) blz 36. - BELONJE
en OZINGA in Oudh. Jb., 1933, blz 123/4. - Tekening door H. de Winter in de
coll. van wijlen A. A. Kok, Amsterdam).
Men betreedt de door eenvoudige spitsboogvensters verlichte kerk via een kleine Beschrijving
portaalaanbouw. De vier staanders, die het hoge in hout overwelfde middenvak van
de lage vlak overdekte omgang afscheiden, hebben de vorm van Toscaanse zuilen.
Een gedeelte van deze omgang is van de kerkruimte afgezonderd om te dienen als
kosterswoning.
Tot de inventaris behoren: een zeskantige eiken preekstoel, XVIIc, een koperen Inventaris
doopboog, XVIII, en een koperen zesarmige kaarsenkroon met wapenschildjes,
XVII B.

AS SENDELFT
Literatuur LITERATUUR. Oudh. en Gest., I, blz 378. – Teg. Staat, VIII, blz 346. – VAN DER AA, blz 370.

– Versl. Arch., 1906, blz 206; 1918, II, blz 1 oi vlg. – Gen. en Herald. Bladen, 1907, blz 153.
– Huis Oud en Nieuw, 1908, blz 349. – Wapenheraut, 1909, blz 465. – H. J. J. SCHOLTENS, Uit
het verleden van Midden-Kennemerland, Den Haag, 1947, blz 90 vlg; 197/8. — J. DE BOER,
Tussen Kil en Twiske, Wormerveer, 1946. – Bull. Oudh. B., i920, blz 177. – Gen. en Herald.
Gedenkw., II, blz 88/90.
Geschiedenis GESCHIEDENIS. Het dorp, voor het eerst vermeld in een oorkonde van 28 December 1063 en

wel onder de naam „Ascmannedilf" (VAN DEN BERGH, I, nr 85), ligt in een voormalige
hoge heerlijkheid. De eerste heer van Assendelft, Gheraet, wordt in 1 3 1 3 met het schoutambacht beleend, nadat hij reeds in '306 een weer land in leen heeft ontvangen. In 1400 wordt
de ambachtsheerlijkheid tot hoge heerlijkheid verheven. Het omstreeks 1400 even ten Z. van
het dorp gebouwde Huis schijnt slechts een dertigtal jaren gestaan te hebben ; overigens
resideerden de Heren van Assendelft reeds Binds ' 3 28 op het huffs Assumburg bij Heemskerk.
De heerlijkheid, aanvankelijk in een dijkring met de barmen Westzaan en Krommenie, wordt
in de tweede helft van de i 6de eeuw een afgesloten polder met eigen dijkring. De in '85 I gesloopte grote laatgothische kruiskerk, welke voor de Hervorming toegewijd was aan de H.
Odulphus, is goed bekend uit tekeningen en een schilderij van de hand van Pieter Saenredam
(resp. in de Verzameling van Monumentenzorg en in het Rijksmuseum) en uit een gravure
van diens vader Jan Saenredam (o.a. in het Rijksarchief te Haarlem). Op de voorgrond van
een der tekeningen en van het schilderij is, behalve de graftombe van de Heren van Assendelft,
de grafzerk van Jan Saenredam afgebeeld. Het is de enige zerk, welke in '893 werd gered uit
de brand van de in 1852 gebouwde Herv. kerk. Met enige andere uit de kerk afkomstige
voorwerpen wordt deze thans in het raadhuis bewaard.
Raadhuis HET

RAADHUIS werd in 1898 gebouwd ter vervanging van een vermoedelijk uit
1619 daterend gebouwtje, dat, evenals de raadhuizen van Jisp, Graft, Groot Schermer
en de Rijp, aan drie zijden topgevels had (J. DE BOER, Tusschen Kil en Twiske,
afb I. — N.H. Oudh., II, I, blz 85. — Gen. en Herald. Gedenkw., II, blz 88/90).
Binnen wordt de van het vorige gebouw afkomstige schildhoudende topleeuw bewaard. Voorts vindt men er, in de gangmuren ingemetseld, drie gebeeldhouwde
wapenstenen uit de voormalige Herv. kerk. Eveneens uit deze kerk afkomstig zijn
de gebroken grafzerk van Jan Saenredam, vader van de schilder Pieter Saenredam,
en een in 1659 vervaardigd tekstbord.

ROOMS-KATHOLIEKE KERK van de H. Odulphus, een in 1888 opgetrokken gebouw, bezit:
Beeldhouwwerk Vijf, waarschijnlijk van een preekstoel afkomstige, gesneden panelen, XVII A,
hoog 8o cm, met heiligenfiguren, pl XCI, 221/3.
Schilderijen Schilderij op doek 260 x zoo cm, door Jan Miense Molenaer, 1639, de bespotting
van Christus voorstellend, pl LXXXIX, 215. Drieluikje, XVII A, met op het middenpaneel 8o X 68 cm, de Kruisiging en op de zijluiken de H.H. Willibrord en Odulphus.
Zilverwerk Twee ampullen van gedreven zilver, versierd met bloemenornament en engeltjes
met Passieattributen ; hoogte 24 cm ; merken : Amsterdam, Holland, H (1670),
meesterteken van Joannes Bogaert (voET, 54), p1 XCVI, 23I. Ovaal zilveren
schenkblad, grootste diameter 41,5 cm, merken als boven maar jaarletter G (1669).
R.K. Kerk DE
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In de gedreven rand van bloemen, vruchten en kwabornament zijn engeltjes met
Passieattributen uitgebeeld. In het midden is een cartouche gegraveerd met een
voorstelling van de H. Nicolaas, pl XCVI, 232 (FREDERIKS, Dutch Silver, 194).
Fragment van een geborduurde koorkap, XVIId, met de Pelikaan tussen gesty- Koorkap
leerde bloemen. Het fragment is verwerkt in een modern processievaantje.
Het eigen karakter van dit langgerekte dorp wordt in hoge mate bepaald door zijn Woonhuizen en
deels vroeg i9de eeuwse, hoofdzakelijk houten huizen, voorzien van puntgevels boerderijen
of topgevels met uitgezaagde windveren, of afgedekt door een schilddak met houten
nokhoekbekroningen. Wij vermelden de volgende woonhuizen en boerderijen:
Dorpsstraat 147. In het woongedeelte, XVIII, van een gemoderniseerde boerderij
een vrij gaaf bewaarde betimmering en een z.g. smuiger.
Dorpsstraat 206. Inwendig een smuiger, XVIII.
Dorpsstraat 41I. Geheel houten stelphoeve – XVIIIa, met vroeg-19de eeuwse schuiframen –, waarvan het woongedeelte geheel onder het stelpdak ligt en het bedrijfsgedeelte iets is uitgebouwd. Het dak is deels met pannen en deels met net gedekt.
Dorpsstraat 519. Inwendig een gesneden plafond, XIXa.
Dorpsstraat 531. Gevelsteen afkomstig van het voorm. R.K. Weeshuis met het
opschrift: Willem Cornelis Deutz / van Assendelft / heeft aan dit Gebouw / den
Eersten Steen gelegt / den 15 December 1795.
Dorpsstraat 598. Vervallen maar gaaf houten huffs van een verdieping, XVIIIa, met
aan de voorzijde een topgevel met uitgezaagde windveren en een ingangskozijn met
gesneden tabaksrollen als versiering. De inwendige constructie is opmerkelijk, doordat twee der moerbalken niet aan de muurstijlen zijn bevestigd maar door middel
van verbindingsstukken zijn opgehangen aan de gordingen. De versiering der verbindingsstukken bestaat uit een gesneden druipmotief. In een der vertrekken bevindt
zich een betegelde schouw.

BEEMSTER
Waterland, blz 7. — Keuren ende ordonnantien van. Literatuur
't Heemraadschap van de Beemster, Amsterdam 1616. — LEEGWATER, Het Haarlemmermeerboek. — dezelfde, Kleyne Chronyke. — Teg. Staat, VIII, blz 559. — G. VAN SANDWIJK, Beschrijving van Purmerend, Purmerend, '839, blz 228 vlg. — VAN DER AA, blz 2 I 6. — J. BOUMAN, Bedijking, opkomst en bloei van de Beemster, Purmerend, 1857. — Buiten, I9I2., blz 1 8. — de
Bouwwereld, 1 9 1 2, blz 273 ; I 9 z3, blz 3o5 .
KAART VAN vOOR DE DROOGLEGGING. Door P. C. CORT, A° 1607 in het Rijksarchief te Kaart
's Gravenhage , repr. in Buiten 1912, blz 264.
VOORNAAMSTE LITERATUUR. SOETEBOOM,

GESCHIEDENIS. Het

Beemstermeer, het grootste open water van Hollands Noorderkwartier Geschiedenis
schijnt na het ontstaan van de Zuiderzee door geleidelijke overstroming en afbrokkeling van
lage veenachtige gronden gevormd te zijn. Door uitlozing van het water naar zee was tegen
de i 6de eeuw dit veen zover verdwenen, dat de kleilaag bloot lag. Totdat een plakaat van,
1591 dit verbood, baggerden omwonende boeren deze klei op, om hun landerijen vruchtbaarder te maken, anderen om er stenen van te bakken, zo o.a. de inwoners van Egmond.
Het steeds verder afbrokkelen van de veenachtige oevers en de moeilijkheden voor de scheepvaart tengevolge van aanslibbing behoorden tot de redenen, waarom men reeds in 157o
ernstig over drooglegging begon te denken. Toch duurde het nog geruime tijd eer deze
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planners concrete vorm kregen; op 2I Mei 1597 werd evenwel door de Staten van Holland
en Westfriesland toestemming tot drooglegging gegeven. Het strategisch belang hield de
uitvoering nog enige tijd tegen, maar na een nieuw octrooy van 2z Mei 1607, kon onder
leiding van J. Azn ,Leegwater, met het werk begonnen worden.
De uitmaling was reeds voor de heift gevorderd, toen in 1610 een dijkdoorbraak het werk
grotendeels ongedaan maakte. Na een nieuw begin echter was in i6i2. het meer geheel
droog gemalen. In datzelfde jaar werden de gronden verkaveld; men rekende hierbij op het
ontstaan van vijf dorpen, elk met een eigen Hew. kerk; slechts een kerk, die van Middenbeemster, is werkelijk gebouwd.
De grond kwam grotendeels in het bezit van heren-eigenaars, die deze weer verpachtten.
Veel boerderijen verkregen als gevolg van deze toestand twee woongedeelten; het mooiste
gedeelte was gereserveerd voor de eigenaar, terwijl de pachter met zijn gezin in het andere
huisde. Vrijwel overal is deze indeling thans evenwel verdwenen. In het zuidelijke deel van
de polder ontstonden verschillende buitenplaatsen : zo o.a. aan de Zuiderweg Vredenburg,
waarvoor zowel Pieter Post als Philippus Vingboons ontwerpen getekend hebben (maquette
in het Museum, pl I, 1) en Zwaansvliet aan de Volgerweg (zie blz 13). Van al deze buitenplaatsen zijn nog slechts een fragment van Vredenburg en enige, meest in treurige toestand
verkerende, poorthekken bewaard gebleven.
Raadhuis

HET RAADHUIS, in 1826 opgetrokken, is – evenals het vorige reeds in 1640 bestaande gebouw – slechts ten dele voor raadsvergaderingen bestemd. De benedenverdieping en het links aangebouwde gedeelte uit het eind van de vorige eeuw doers
als hotel dienst. Het oude gedeelte van twee verdiepingen onder een schilddak met
een houten torentje op het midden, heeft in de buitentraveeen van de voorgevel twee
ingangen, resp, bestemd voor het vergadergedeelte en voor het hotel (VAN SANDWIJK,
blz 264. – VAN DER AA, biz 220. — BOUMAN, blz 248).

KERKEN
Hers,. Kerk DE HERVORMDE KERK is eigendom van de kerkelijke gemeente met uitzondering van de toren, die aan de burgerlijke gemeente behoort.
Literatuur LITERATUUR. Teg.

Staat, VIII, blz 562. - Noordholl. Arc., blz i52. - VAN SANDWIJK, blz 255.
— BOUMAN, blz 182 vig ; blz 226. - N.H. Oudh., III, blz 5. - de Bouwwereld, 1912, blz 273;
1923, blz 3 05. - Gen. en Herald. Gedenkw., II, blz 100 vlg. - OZINGA, blz 109. - BLOK, Pieter
Post, blz 48. - Resolutien Staten v. Holl. 9 Maart-8 April I62I.
Geschiedenis GESCHIEDENIS. Het jaartal 1618 boven het ingangsportaal moet op de aanvang en het jaartal
162 1 op de klok op de voltooiing van de torenbouw betrekking hebben. De eigenlijke kerk
- blijkens een post voor heiwerk e.d. in de kerkrekeningen, eerst in i62 1 begonnen - kwam
in 162 3 gereed. Reeds in 2625 was het evenwel nodig de toren tegen verzakkingen to versterken. De torenbekroning, die in 1661 naar ontwerp van Pieter Post is uitgevoerd door Arent
Heemskerk en in de vorige eeuw in oude vorm vernieuwd, werd in 1950 o.l.v. C. W.
Royaards nogmaals herbouwd. De aanbouwtjes naast de toren zijn van het jaar 1626.

Beschrijving De rechthoekige zaalkerk, afb 2 en pl VIII, zo, heeft een toren, die door twee lage
aanbouwtjes met tentdaken geflankeerd wordt. De oude baksteen vertoont een
formaat van 23 a 24 X 6; io lagen = 6o cm.
Uitwendig De onderaan door steunberen versterkte toren is voorzien van een rondbogige
Toren ingang, omlijst door een natuurstenen portiek met het gemeentewapen en het jaartal
I 61 8. De typische versiering van de muren met rechthoekige en halfrond afgedekte
nissen keert terug bij de in 1634 gebouwde toren van Schermerhorn. De muren
worden aan de bovenkant afgesloten door een rondboogfries op kleine natuurstenen
kraagsteentjes en een kroonlijst. Hierboven bevindt zich een balustrade met hoek-
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pinakels. Deze is in het midden doorbroken door de, naar drie kanten met een rondboog geopende, uitbouwtjes van de bakstenen achtkantige bekroning. De bekroning heeft in haar overige vier wanden eveneens een rondbogige opening en
eindigt in een houten met leien beklede spits. De uitbouwtjes worden afgedekt met
drie zijden van een tentdak.
schip Het schip is voorzien van grote rondboogvensters; de zijmuren zijn aan de binnenzijde opgelost in rondboognissen; de muurdammen, waarop de bogen rusten, corresponderen met lisenen aan de buitenkant. De puntgevel, die het zadeldak aan de
oostkant afsluit, heeft, evenals de westelijke eindgevel, aanzetstukken in de trant van
Hendrick de Keyser.
Inwendig De inwendige ruimte, waarvan de vloer bestaat uit grafzerken, is overdekt met een
houten tongewelf boven trekbalken met korbelen en geprofileerde sleutelstukken;
de muurstijlen rusten op kraagstenen van natuursteen. Latere toevoegingen uit i83o
hebben het interieur ontsierd. In de aanbouw ten N. van de toren, wordt een der
hoeken ingenomen door een schouw, waarvan de kap is bezet met blanke tegeltjes;
de wanden van dit vertrek zijn bekleed met blauwe tegeltjes.
Tot de inventaris behoren:
Meubelen Zeskantige eiken preekstoel, XVIIa. Eiken doophek, XVIIa, bovenaan afgesloten
door rondboogjes op gecanneleerde zuiltjes. Enige eiken kerkbanken, XVII.
Koperwerk Koperen preekstoellezenaar, voorzangerslezenaar, doopbekkenhouder en doopbekken; alles XVIIIc. Koperen zandloperhouder met een gegraveerd opschrift,
– o.a. de data Nov. 1755-18 Febr. 1756; op de bijbehorende zandloper bevinden
zich twee schildjes, waarop de wapens van Mr Jacob Ripperse van Hoolwerff en
zijn echtgenote Johanna Elisabeth van Bredehoff gegraveerd staan met het jaartal
1756. Koperen doopboog, XVIIIc.
Epitaaf Tegen de oostelijke wand een epitaaf voor de in 1618 overleden advocaat en raadsheer van de O.I. Compagnie, Tobias de Coene. Het is vervaardigd van zwart en
wit marmer. De bekroning bestaat uit een tympaan, dat door een ovaal schild met
diens wapen wordt doorbroken (Gen. en Herald. Gedenkw., blz 105).
Zerken In het midden van de kerk ligt de zerk van Mr Johan van Reygersberg t 1693 en
diens echtgenote Sara van Os t 1703 (Gen. en Herald. Gedenkw., blz ioi).
Aan de wand en aan de preekstoel enige koperen wapenschildjes (16 92) afkomstig
van verdwenen kaarsenkronen.
Schilderij Schilderij met een voorstelling van de kerk met de torenspits van voor 166i ; paneel
I 5 6 x ' 2.9 cm, terplaatse toegeschreven aan Pieter Carelsz Fabritius, wader van Carel
Fabritius (Oud Holl., 19 3 1, blz ioi vig).
Zilverwerk Twee zilveren collecteschalen, hoog 1 8 cm, Amsterdams keurstempel, letter B (1761),
meesterteken als vorr, 391. Zij hebben een uitgeschulpte voet en zijn versierd met
een gegraveerd wapen.
Tinwerk Avondmaalstin, XVIIIc, bestaande uit twee bekers, hoog .2.I cm; twee schalen,
diameter 3I cm; twee schenkkannen, hoog 37 cm; twee offerbussen, hoog 1 9,5 cm.
en een schaal, diameter 38,5 cm.
Doopsgez.
Vermaning

DE DOOPSGEZINDE VERMANING, Middenweg 87, blijkens het opschrift in
de gevelsteen in 1784 gebouwd, ligt met de pastorie onder een hoog schilddak.
Bowen de voorgevel bevindt zich een dakkapel met een gebogen fronton en zij-
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voluten (VAN SANDWIJK, blz 262. – N.H. Oudh., III, blz. 6. – Gen. en Herald. Gedenkw., II, blz 106).
DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK van de H. Johannes de Doper, Jisperweg 55,
is een modern gebouw, tot welks inventaris behoren:
Een zilveren wierookscheepje, XIX A, hoog 15 cm; een mahoniehouten kruis met
ivoren corpus, hoog 63 cm, en een wortelnoten staande klok, XVIIIa, met een gegraveerde wijzerplaat (J. van Meurs. Amsterdam).

R.K. Kerk

PARTICULIERE GEBOUVEN
Jisperweg 103. Hogerlust; gevelsteen met de voorstelling van een papiermolen en Jisperweg
o.a. het jaartal 1774.
Jisperweg 118. Inwendig een tegelschouw, XVIII.
Middenweg 103. Gevelsteen met de voorstelling van een kasteel, het opschrift Middenweg
DUYSBURGH en het jaartal 1629.
Middenweg 104. Gevelsteen, XVII, met de afbeelding van een lijnbaan en het opschrift: DE OUDE LYNBAEN YS MYN NAEM.
Middenweg I I Z. Stelphoeve, XIXa, waarvan de bakstenen met hoeklisenen verlevendigde voorgevel een in recente tijd verhoogde middenpartij heeft en een ingang
met een snijraam in een Ionische pilasteromlij sting.
Middenweg 192. De Groote Bijenkorf, een met name tegen het erode van de vorige
eeuw verbouwde i8de eeuwse stelphoeve, heeft boven de zijingang een snijraam,
XIXa, met een bijenkorf en de emblemen van handel en zeevaart. Inwendig een
schouw, XIXa, met een tegeltableau. Voor het huffs ligt een windroos van rode en
gele baksteen; het centrum en de noordpijl van marmer, XVIII. Een ijzeren poorthek, XIXa, sluit het erf af.
Middenweg 193. Tegen de Bevel van een moderne boerderij een gepolychromeerd
houten relief, XVIII B, met de voorstelling van een bijenkorf tussen engeltjes,
festoenen en de symbolen van landbouw en visserij.
Middenweg 194. Deels houten stelphoeve onder een grotendeels rieten dak, afb 3
en pl II, 4. De hoger opgetrokken middenpartij van de bakstenen voorgevel heeft
de gedaante van een puntgevel, afgedekt door een natuurstenen lijst, bij de aanzetten
en halverwege versierd met vazen – links verdwenen – en bekroond door een fronton.
Op een gepolychromeerde gevelsteen staat een lepelaar afgebeeld, terwij1 een andere
steen het jaartal 168 3 draagt. De onderpui is geheel gewijzigd en alle oorspronkelijke
ramen zijn verdwenen. Het bedrijfsgedeelte loopt achterwaarts uit in een z.g. koehuisstaart. In de opkamer is een der wanden met tegels bekleed, terwijl het houtwerk
is beschilderd met vruchtendragende engeltjes in medaillons en met een voorstelling
van ploegende boeren.
Middenweg 196. Deels houten stelphoeve met bakstenen woongedeelte en een z.g.
koehuisstaart, afgedekt door een pannendak, afb 4 en pl III, S. De rijzige middenpartij van de voorgevel vormt met zijn verticale geleding van een middenrisaliet
en doorgaande lisenen een aan de landelijke situatie aangepaste variant van de
Amsterdamse Vingboonsstijl. De ingezwenkte met een doorbroken, hersteld,
bakstenen fronton bekroonde halsgevel wordt afgedekt door bakstenen rollagen;
de aanzetkrullen, het beeld van een schilddragende eenhoorn op de top en de
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Oostdijk

ornamenten, die het gevelvlak versieren zijn van natuursteen., zo de cartouche
met 1682 boven de ingang, de typisch i7de eeuwse gekruiste palmtakken door een
lauwerkrans boven de zijvensters en de — beschadigde — festoen rond het topvenster.
De ramen, XVIII en XIX, passen goed in het gevelvlak. Koperen deurknop met
kwabornament. In de melkkelder een tegelschouw.
Oostdijk 14. Gaaf bewaarde bakstenen stelphoeve met dubbel hooivak onder een
dak, dat aan drie zijden met net en aan de zuidkant met pannen bedekt is, afb 5 en

II

BEEMSTER

OOSTGEVEL.

ZUIDGEVEL.

B.
PLAN .

IDOORSNEDE

NOORDGEVEL, .

WESTGEYEL.

Mb.. Beemster. Boerderij De Eenhoorn, 1682, Middenweg 196

pl II, 3. De voorgevel heeft een verhoogde middenpartij in de vorm van een ingezwenkte halsgevel, terwijl het linkeruiteinde van de zuidelijke zijgevel wordt bekroond door een puntgeveltje. De middenpartij van de voorgevel heeft natuurstenen
afdekkingen bij de aanzetten en een getoogde natuurstenen lijst als topafdekking.
Order de top komt een sieranker voor en daaronder een Steen met BROEDERSBOUW/
1742. De kozijnen van de voordeur en van de zolderdeur zijn aaneengekoppeld.
Schuiframen grotendeels XIXa. De inwendige aankleding van het woongedeelte is
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Oosthuizerweg
Purmerenderweg
Rijperweg

nog vrijwel intact. De dubbele paarsbetegelde schouw prijkt o.a. met engeltjes tussen
wijnranken en de allegorische figuren van Geloof en Liefde.
Oosthuizerweg 76. Twee leeuwenmaskers, XVII.
Purmerenderweg 8. Gevelsteen met o.a. de naam N. Beets en 1754.
Rijperweg 42. Gevelsteen, XVII, met een manshoofd en een opschrift.
Rijperweg 88. Bakstenen woonhuisje van een verdieping onder een met de straat
parallel zadeldak, aan weerszijden afgesloten door een ingezwenkt voorschot met
een fronton en zijpilasters, XVIII B, geheel gerestaureerd in 1948. Tegelschouw.
Rijperweg 103. Gevelsteen met een wapen en 1722.
Rijperweg 119. Gevelsteen met A° 1721.
Rijperweg 131. Arendsburg, dampoort, midden XVIII; de bakstenen posten afgedekt met natuurstenen dekplaten.
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Volgerweg 19. Grotendeels gave bakstenen stelphoeve, XVIIIa, met houten topgevel, waarvan de makelaar op een gesneden kopje rust. In de keuken een tegelschouw.
Volgerweg 25. Rustenhoven; bakstenen herenhuis – XVIIIc, ramen XIX A, achtergevel gewijzigd – van twee verdiepingen onder een schilddak, waarvan de nokhoeken geaccentueerd worden door schoorstenen met windvaantjes. De door lisenen
gelede, met een rechte kroonlijst op rococo-consoles afgedekte voorgevel heeft in
het midden een gecombineerde ingang- en vensteromlijsting met het jaartal 1768 en
alliantiewapens. De middelste van de drie dakkapellen aan de voorzijde is voorzien
van een fronton en ingezwenkte zijstukken. Tussen de vestibule en het verdere huffs
bevindt zich een binnenportiek in rococostijl. In de wand van de vestibule twee
maskersteentjes, XVII. Smeedijzeren poorthek, XVIIIc.
Volgerweg 36. Inrijhek, XVII B, van de verdwenen buitenplaats Volgerwijck; de
bakstenen posten met liggende leeuwen van natuursteen bekroond.
Volgerweg 42. Bakstenen stelphoeve – in oorsprong XVII maar meerdere malen
gewijzigd –, waarvan de voorgevel een verhoogde middenpartij heeft onder een
fronton met een bekronende vaas. Boven de door pilasters geflankeerde voordeur
een snijraam in late Lodewijk XVI-stijl. De windvaan op de schoorsteen stelt een
walvisvaarder voor. Binnen geeft een gebeeldhouwde rondboogportiek, waarboven
zich een ovaal venster in een gebeeldhouwde omlijsting met engeltjes bevindt, XVII,
pl IV, 7, toegang tot de trap. Een der voorkamers bezit een beschilderd plafond,
XIXa, met muziekinstrumenten e.d., terwijl in een der slaapkamers nog resten van
een decoratieve beschildering met vogels voorkomen, XVIII. Volgens plaatselijke
overlevering was hier indertijd een Katholieke schuilkerk ingericht.
Volgerweg 43 en 46. Stelphoeven, XIXa; de ingang in een pilasteromlij sting.
Volgerweg 83. Inrijhek, XVIIb, van de voormalige, voor Dirk van Os gebouwde
buitenplaats Zwaansvliet. De levensgrote vrouwenfiguren van natuursteen, waarmee
de bakstenen posten eertijds bekroond waren, staan thans opgesteld in de twin van
het Rijksmuseum. Het poorthuis is in 1918 gesloopt.
Volgerweg 85. Vredeveld; dampoort, XVIIIa, met bakstenen door natuurstenen
vazen bekroonde posten.
Westdijk. Huffs Poortugaal; cartouche met I 780.
Zuiderweg. Van het door P. Post voor Fred. Alewijn gebouwde buiten Vredenburg is na sloping in het begin van de vorige eeuw nog slechts het westelijke dienstgebouw behouden (vlg blz XVII); een i 7de eeuwse maquette, pl I, 1, bevindt zich
in het Museum.

Volgerweg

Westdijk
Zuiderweg

Korenmolen aan de Hobrederweg. Achtkante grondmolen; de romp en de kap met Molen
net bekleed op een houten onderstuk.
Museum Jan Adriaensz Leeghwater, Middenweg 178, in de uit 1666 daterende, in Museum
de vorige eeuw verbouwde voorm. Herv. pastorie, waar de schrijfster Betje Wolff
gewoond heeft. (De Nederl. Musea, 's-Gravenhage, 1938, blz 223). Topografica,
o.a. een maquette van de grotendeels verdwenen buitenplaats Vredenburg.
Op het kruispunt Rijperweg–Middenweg, een z.g. travalje – d.i. een stellage of Travalje
noodstal voor een, hoefsmederij – onder een dak van rode pannen, XVIII.

BROEK IN WATERLAND
Literatuur

LITERATUUR. SOETEBOOM, Waterland, blz 19. – Oudh. en Gest., II, blz 308. – Noordholl. Arc.,
blz 30. – Teg. Staat, VIII, blz 546. — VAN DER AA, blz 764 vlg – W. VAN ENGELENBURG, Geschiedenis van Broek in Waterland, Haarlem, '907. – DRIESSEN in Bij dr. Bisd. Haarl., 32., blz 193.
Broek in Waterland, tijdens de periode van zijn grootste welvaart vooral
vermaard wegens zijn verwonderingwekkende properheid, is een langgerekt dorp, schilderachtig gelegen aan het z.g. Havenrak, een verbreding van het watertje Ae of Ee. Hoewel
reeds vermeld in een rekening uit de i3de eeuw (VAN ENGELENBURG, blz 9), is het de gehele
Middeleeuwen door een nietig dorp gebleven ; desondanks was het in 1478 het eerste dorp
van Waterland, dat door Maximiliaan in zijn privilegien, rechten en vrijheden bevestigd werd.
De bewoners vonden hun bestaan voornamelijk in de landbouw en in de haringvisserij. Het in
1432 gestichte klooster Galilea bij Monnikendam maakte tot 1453 deel uit van de parochie ; dit
Tertianenconvent werd in 1465 omgevormd tot Cistercienserklooster (vgl blz 88). In de Tachtigjarige Oorlog werden een groot deel van het dorp en de kerk door brand verwoest. De gevolgen van dit alles is men echter spoedig geheel te boven gekomen ; op 6 Maart i595 kwam te
Broek het z.g. Compromis
van Waterland tot stand, in
1613 gevolgd door de Unie van Waterland. In deze
overeenkomst hadden de zes
dorpen van Waterland zich
nauwer aaneengesloten ter
verdediging van hun gemeenschappelijke belangen.
Hierdoor kon de Waterlandse handel opbloeien en
zelfs Amsterdam concurrentie aandoen. Het i 7de
eeuwse Broek was een
welvarend dorp, bewoond
door rijke boeren, z.g. verweiders, en voorname kooplieden.

Geschiedenis GESCHIEDENIS.

HET VOORM. RAADRaadhuis HUIS, Leeteinde I, 84,
thans kosterij, is in 1721
opgetrokken tegen de
westgevel van de Herv.
kerk aan de noordkant
van de toren, ter vervanging van een gebouwtje aan de zuidzijde.
Het bakstenen gebouw
van twee verdiepingen
heeft zowel in de noordals in de westgevel een
ingang, beide voorzien
van een bovenlicht en
Voorm.
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een pilasteromlij sting ; door de eerste kwam men in de dorpsschool, die in de benedenverdieping gehuisvest was, terwijl de westingang, via een wenteltrap, toegang gaf
tot de vergaderruimte op de bovenverdieping. Thans zijn alle vensters XIXa, terwijl
het inwendige sterk gewijzigd is (VAN ENGELENBURG, blz 7o/1).
DE HERVORMDE KERK, oudtijds aan de H. Nicolaas toegewijd, behoort aan
de kerkelijke gemeente met uitzondering van de toren, die eigendom is van de
burgerlijke gemeente.

Herv. Kerk

blz 19. — Oudh. en Gest., II, blz 308/9. — Noordholl. Arc., Literatuur
biz 30. — Teg. Staat, VIII, blz 546/8. — N.H. Oudh., III, blz 73/9. — VAN ENGELENBURG, blz 87
vlg ; I I5. — JOOSTING en MULLER, II, blz 335. — Bijdr. bisd. Haarl., 3 z, blz 229. — Gen. en
Herald. Gedenkw., II blz 179/207.
GESCHIEDENIS. De kerk bestond reeds voor i 3 5i, wanneer zij in 1408 na een brand opnieuw Geschiedenis
wordt geconsacreerd is zij parochiekerk. In 1573 schoten de Spanjaarden het gebouw, dat
sinds 1566 leeg stond, in brand. Het geleidelijk herstel vinden wij verhaald op een gebrandschilderd venster en tevens op een wandbord met de namen van de predikanten: in 1585
kreeg het koor een rieten noodafdekking, zodat het voor de Hew. eredienst in gebruik kon
worden genomen, in afwachting van de eigenlijke herbouw der kerk, welke eerst tussen de
j aren 1628 en 1639 plaats had. Het tweebeukige schip trok men toen zover naar het 0. door,
dat van het koor slechts de sluiting bleef gehandhaafd. In 1648 gaf men tenslotte de toren
zijn houten bekroning. Hierna zijn nog verschillende kleinere herstellingen uitgevoerd.
Zo werden in 1701 het koor en de beide eindgevels van de noordbeuk hersteld en in 1727
de fundering en het metselwerk in de zuid-westhoek van het schip en in de zuid-oosthoek
van de toren. Tijdens dit laatste jaar verrees ook, blijkens het jaartal in de gevel, het zuidportaal. De nude toestand van de in 1 7 80 in de huidige vorm gebrachte toren is nog te zien
op een afbeelding in Noordholl. Arc., t.o. blz 30; vgl hiermee een tekening, 1789, van H.
Tavenier in het Rijks Prentenkabinet te Amsterdam. In de jaren 1847 en 18 7 4 zijn resp.
het noord- en het zuidportaal hersteld. In 19 5 0/I is de kerk geheel gerestaureerd onder
leiding van Jan de Meyer.
LITERATUUR. SOETEBOOM, Waterland,

De georienteerde kerk, afb 7, pl VII, 17 en VIII, z i en 22, aantrekkelijk gelegen op
het met bomen beplante dorpsplein, bestaat uit een westtoren en een tweebeukig
schip, waarvan de zuidbeuk een smallere zevenzijdige sluiting heeft en de noordbeuk
recht gesloten is. Het schip beslaat thans zeven traveeen, van welke beide laatste
korter zijn. Tegen de derde travee is, zowel aan de noord- als aan de zuidzijde, een
portaal aangebouwd. Tegen de noordkant van de toren staat het voormalige raadhuis.
De baksteen vertoont de volgende formaten:
Toren, binnenwerks tot circa 8, 5 m boven de portaalvloer, 23 X 5,5; io lagen =
62 cm, hierboven 22 x 4; Pc) lagen = 46 cm; de buitenbekleding is van vrij recente
datum; noordmuur, eerste vijf traveeen 23 a 22 X 5, io lagen = 63 cm; zuidmuur,
eerste vijf traveeen 2I X 4,5 ; 10 lagen = 62 cm; noord- en zuidmuur, beide oostelijke
traveeen 25 a 23 X 4,5 a 5 ; io lagen = 62 cm; polygonale sluiting, 23 X 6 a 5;
10 lagen = 67 cm; portalen 22,5 a 22 X4; io lagen = 46 a 5o cm. De muren zijn
opgemetseld in staand verband, behalve in de eerste vijf traveeen van de noordmuur, waar ook onregelmatig verband wordt aangetroffen.
De muurgeleding van de toren – spaarnissen, afgedekt door gedrukte Bogen
met aanzetblokken en sluitstenen van natuursteen – is het resultaat van een
latere ommetseling; de lage steunberen zijn evenmin oorspronkelijk. In de sluitsteen
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van de ingang staat HERBOUT A° 1727; in de sluitsteen van de spaarnis hierboven
HERBOUT 1780 en in die van de boog aan de zuidkant VERNIEUWD 1863. Boven
deze laatste sluitsteen twee stenen met de opschxiften: DOEN DOORLOCH HIER
BEGON / DOEN IS MI JN SPITS VERBRANT / DOOR GODTS SEEGEN EN VREE / BEN IK ALDUS
GEPLANT en: VERBRANDT 1573 i HERMAAKT I648. De open balustrade is van natuur-

steen. De bekroning, een vierkante klokkenkamer van hout met aan alle zij den twee
driepasbogen en een hoge spits, dateert uit het jaar 1648.
De spitsboogvensters van de kerk, afb 7, pl VIII, 21/2, hebben alle eenvoudige Kerk
rechte dagkanten; alleen bij het vijfde venster van de noordbeuk zijn deze aan de
buitenkant geprofileerd met een kwart hol. De traceringen bestaan slechts uit bakstenen montants. De evenwijdige wanden der sluiting missen vensters en vertonen in
plaats hiervan aan de binnenzij de spitsboognissen. De om het hele gebouw lopende
waterlijst ligt in de noordbeuk ongeveer een halve meter onder de vensterdorpels.
De steunberen van de noordbeuk zijn, met uitzondering van de beide laatste, voorzien
van natuurstenen hoekblokken. In de zuidmuur jaartalankers met 1628 en 1639.
Het noordportaal, XVIIIb, heeft een in- en uitgezwenkte topgevel met een lijst en Portalen
vaasvormige bekroningen van natuursteen; in het midden der gevel een gebeeldhouwde steen. De halsgevel van het zuidportaal is versierd met klauwstukken en
een bekroning van natuursteen; in het midden een steen met het jaartal 1727. In de
sluitsteen van het rondboogpoortje in de lage afsluitmuur tussen koor en noordbeuk
leest men: HERBOUT A° 1787.
De kerkvloer bestaat geheel uit grafzerken. De beide beuken, overdekt door houten Inwendig
tongewelven boven trekbalken met korbelen, worden van elkaar gescheiden door
rondbogen op ronde pijlers met lijstkapitelen. Eiken deuren in pilasteromlijstingen,
XVIII A.
De muren van de vijf eerste schiptraveen moeten in substantie nog die van voor de brand Bouwperioden
van '573 zijn. Van de toren is de kern nog middeleeuws. De scheibogen en alle vensters kregen
hun tegenwoordige gedaante in de 17de eeuw.
De beide i7de eeuwse schiptraveeen zijn aanmerkelijk korter dan de andere. Dit bevestigt
het bericht omtrent een verlenging naar het 0. tussen 1628 en 1639 van het schip ten koste
van het koor. Voordien was er een koor van twee traveeen, dat, blijkens de nog aanwezige
sluiting en de bij de restauratie teruggevonden fundamenten, smaller was dan de hoofdbeuk,
waarop het aansloot. De noordbeuk moet het resultaat geweest zijn van een vergroting van
een in oorsprong eenbeukige kerk.

Waardevol is de kerk vanwege het stemmige interieur met goed i 7de eeuws meubilair.
Tot de inventaris behoren:
Zeszijdige preekstoel uit 1685 van palisander- en ebbenhout, pl VII, 17; de kuip Preekstoel
op de hoeken versierd met getorste zuiltj es met Ionische kapitelen. In de panelen
rondboognissen met loofwerk. Het rugschot heeft aan weerskanten gesneden
sphinxen. De onderkant van het klankbord is versierd met een gesneden druiventros en cassetten,
Eiken doophek met doopbanken, XVIIb, pl VII, 17, de kussenpanelen aan de voor- Doophek
zijde van elkaar gescheiden door gecanneleerde pilasters; erboven een fries met
snijwerk gedragen op balustertjes. Het afsluithek bevindt zich in bruikleen in het
Rij ksmuseum.
Koperen preekstoellezenaar, XVIId, bekroond door de Pelikaan. Koperen voor- Koperwerk
zangerslezenaar, XVIId, met een fors bladornament. Koperen doopboog, bekroond

18

BROEK IN WATERLAND

door twee engelenfiguren, die een bijbel vasthouden, en een schildje met het gemeentewapen en aan de andere kant het jaartal 1685 en de voorstelling van een man
met een staf, pl CVI, 257. Een dergelijke doopboog bezit de Grote Kerk van Edam.
Orgel Het orgel en de orgelgalerij dateren uit 1832.
Bankers De eiken bankers, XVIIb, zijn merkwaardig vanwege de gebeeldhouwde leeuwenfiguren op de hoeken. De zuilen van de scheibogen hebben onderaan een achtzijdige
eiken betimmering, XVIIb, mogelijk overblijfsels van vroegere herenbanken.
Epitaaf Tegen de westwand van de noordbeuk een zwart- en witmarmeren epitaafje in
Empirestijl voor Dirk Wijnandsz Ditmarsch t 1830 en Trijntje Nanning Kok t 18'5.
Op een halfrond voetstuk is een grafurn geplaatst tussen twee doodshoofden en zandlopers. Hierachter is het opschrift aangebracht onder een met een wapenschild doorbroken fronton (Gen. en Herald. Gedenkw., blz 179).
Gebrandsch. In het oostelijke venster van de noordbeuk bevindt zich een gebrandschilderd raam,
raam
hoofdzakelijk XVIIb, de omlijsting met bloemen- en vruchtornament van 1729,
evenals waarschijnlijk de kop; het geheel in ' 904 grondig gerestaureerd, pl LXXXVI,
206. In vier stroken boven elkaar worden de lotgevallen van het kerkgebouw in
afbeelding en rijm verhaald. In de kop is een kerkvergadering uitgebeeld tussen de
voorstellingen van de enge en van de wijde poort (N.H. Oudh., blz 75/6).
Lichtkronen Drie koperen twaalfarmige kaarsenkronen, XVIIb, waarvan er blijkens de inscriptie
een in 1642 werd geschonken door drie jonge dochters, die men op drie schildjes
ziet afgebeeld. Drie koperen zestienarmige kaarsenkronen, geschonken in 1654.
Wandborden e.d. Perkamenten plattegrond van de kerk, XVII, waarop de Jigging der graven is aangegeven; onderaan is in het kort de geschiedenis van het gebouw neergeschreven.
Wandbord met de geschiedenis van het kerkgebouw, XVII, en bord met de namen
der predikanten, XIXa, in een pilasteromlij sting.
Zilverwerk Twee zilveren avondmaalsbekers met een gegraveerde rococoversiering, XVIIIc,
hoog 15 cm; merken: Amsterdam, Holland, meesterteken van H. Swiering (voET,
217), pl CIII, 25o.
Twee zilveren wijnkannen in dezelfde trant, geschonken in 1 7 59, hoog 20,5 cm,
merken : Amsterdam, Holland, Z (z 7 59), meesterteken van H. Swiering (voET, 217),
pl CIII, 25o.
Twee zilveren broodschalen, geschonken in 1759, diameter 28, 5 cm; merken:
Amsterdam, Holland, L (1 74 5 ), meesterteken van Jan Lankhorst (voET, 143/7).
Ovaal zilveren blad met een opstaand rococorandje, geschonken in 1759, grootste
diameter 31 cm, merken als boven.
Zilveren doopbekken, geschonken in 1814, diameter 26, 5 cm.
Twee zilveren offerbussen, geschonken in 1762, hoog 22,5 cm, met gegraveerde
rococoversiering. Merken : Amsterdam, Holland, C (i 762), meesterteken van Otto
Knoop (voET, 3 I 7).
Klok De klok, diameter 137 cm, heeft als randschrift VERBUM DOMINI MANET IN ETERNUM
HENRICUS MEURS ME FECIT ANNO 1624. Daaronder bevindt zich tweemaal het wapen
van Zuiderwoude en het woord SUYDERWOUT ; vgl blz zi.
Weeshuis HET WEES- EN ARMENHUIS van de Herv. Diaconie, Leeteinde I, 71, 72 en 73,

in 1775 opgetrokken naar een ontwerp van de Amsterdamse architect A. van der
Hart, heeft boven de rechtafgedekte voorgevel van een verdieping een natuurstenen
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bekroning met de voorstelling van een liggende vrouwenfiguur met diverse attributen. In een der vertrekken een betimmering, XVIIId, en een schoorsteenmantel
in Lodewijk XVI-stijl, met een symbolische voorstelling van de Overvloed. Links
en rechts van de schoorsteenmantel allegorische schilderstukjes. Ook de keuken bevindt zich grotendeels in zijn oorspronkelijke staat (v-AN ENGELENBURG, blz 1 i6).
PARTICULIERE GEBOUVEN
Dit dorp dankt aan de vele nog oude, meest houten huizen en boerderijen een niter- De Erven
mate fraai landelijk karakter. De volgende zijn van het meeste belang.
De Erven I, 4. Houten huis, XIXa, met T-vormige plattegrond. De met de straat
parallel gelegen voorvleugel, waarvan de houten buitenwanden of „wegen" een geleding van gegroefde pilasters vertonen, heeft links een driezijdige beeindiging.
De Erven I, 8. Houten huis, XIXa, met in de recht afgedekte voorgevel een ingang
met een bovenlicht en een gesneden Lodewijk XVI-deur in een pilasteromlijsting.
De dakkapellen boven de voorgevel bekroond door een gebogen fronton. Inwendig
is de vestibule in Lodewijk XVI-stijl opmerkelijk ; het stucwerk o.a. met een allegorische voorstelling van het huwelijk en een monogram, pl V, 12.
De Erven I, 14. Houten huis — XVIII B, gewijzigd XIXa — onder een schilddak.
De voorgevel heeft een vooruitspringende ingangspartij, bekroond door een gebogen fronton met het wapen van Broek omgeven door Lodewijk XVI-motieven.
Inwendig is nog vrij veel van de oude toestand behouden, zo de gehele gangbetimmering en een deel van de oorspronkelijke betimmering van de kamers. Het huis
bevat twee schoorsteenmantels in Lodewijk XVI-stijl, p1 III, 6 en pl IV, 8/9/1o.
De Erven I, 16. Houten paviljoentje — XVIIId, in 195o gerestaureerd, pl VIII, 23, —
onder een sterk overstekend schilddak met een ajouren topbekroning en onderaan
gesneden draperieen. De galerij om het gebouw is voorzien van een opengewerkte
balustrade. Inwendig een betimmering in Lodewijk XVI-stijl.
De Erven I, 17-19. Houten woonhuis, XVIIId, naast de linkerzijgevel waarvan door
de aansluiting van het overhuivende dak tegen dat van het belendende huis een
overdekte doorrit is ontstaan; in het plafond van deze doorrit bevinden zich later
ingebrachte panelen met fragmenten van een decoratieve beschildering: o.a. met de
voorstelling van vogels en van een engeltje, XVIII. In een der achterkamers een
schouw met gesneden versiering, XVIIIc, en tegels achter de stookplaats; in een
andere kamer een geheel betegelde wand, waarin een tableau met o.a. twee getorste
kolommen en cherubijnenkopjes, XVIIIc.
Roomeind I, 32. Voorgevel, XVIII A, waarvan de onderpui is geleed door vier Roomeind
pilasters. De ingang in het midden heeft een bovenlicht en een gesneden deurkalf.
Roomeind I, 3 9 . Houten huis, XVIII A, met moderne voorgevel. Aan de voorzij de
van het iets bredere achterhuis een gekoppeld deur- en lichtkozijn, waarvan de drie
posten de vorm hebben van pilasters.
Roomeind I, 50-53. Houten huis, XVIII A, met een voorgevel van hetzelfde type
als I, 32; de ingang is evenwel naar de linkergevel verplaatst.
Roomeind I, 54. Houten huis, XVIII A, in hoofdzaak gelijk aan het vorige, maar
iets rijker behandeld en gayer bewaard. De ingang heeft een gesneden deurkalf; het
topvenster een omlijsting, die aansluit op de pilasters aan weerskanten van de ingang.
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Leeteinde I, 66. Geheel houten stelphoeve, blijkens het jaartal in de voorgevel gebouwd 1785.
Leeteinde I, 74. Bakstenen herenhuis, XVIIIb, afgedekt door een schilddak. Het
midden van de door een kroonlijst op gesneden consoles afgedekte voorgevel wordt
ingenomen door een ingang met gesneden deurkalf in een pilasteromlijsting; boven
de ingang een gebeeldhouwde cartouche met ANNO 1740. Bowen de voorgevel twee
dakkapellen, bekroond door een doorbroken fronton. De vensters hebben schuiframen, XIXa, waaraan de gesneden middenstijlen opmerkelijk zijn.
Leeteinde I, 79 . Inwendig een dubbele tegelschouw met lampnisjes. Een gesneden
deuromlijsting met bazuinblazende engelen in de zwikken van de getoogde doorgang. Voorts twee geschilderde sterk beschadigde panelen met slagveldtaferelen;
alles XVII.
Leeteinde I, 8z. Houten huis met puntgevel, XIXa, en een ingangskozijn met een
gesneden deurkalf, met 1671 en o.a. de voorstelling van een leeuw.
Havenrak Havenrak I, iiz. Houten huis, XVIIIc, aan voor- en achterzijde voorzien van puntgevels. De deur en het snijraam van de vooringang XIXa. Een rond topvenstertje
in de voorgevel heeft een gesneden rococo-omlij sting.
Havenrak I, '24. Houten huis, XVIIId, met puntgevel. De ingangspartij aan de
linkerzijde met een gesneden deur en een snijraam vrij rijk versierd in Lodewijk XVItrant, pl VI, 13. De schuiframen XIXa.
Havenrak I, i26-127. Houten huis, XVIII A, bestaande uit twee haaks t.o.v. elkaar
geplaatste vleugels, afgesloten door puntgevels. In een der kamers een schoorsteenmantel in Lodewijk XVI-stijl en twee bedsteden met gesneden Lodewijk XVI-omlij stingen.
De Laan De Laan I, 144. Houten huis, XVIII A, later achterwaarts tot boerderij uitgebouwd.
Het in- en uitgezwenkte voorschot, pl VI, 1 5, boven een onderpui met zijpilasters,
vertoont met name in de gesneden vensteromlijsting de kenmerken van de Lodewijk
XVI-stijl. Een zijingang in dezelfde stiji met snijraam en zijlichten heeft mogelijk
oorspronkelijk zijn plaats gehad in de voorgevel. In de voorkamer een plafond
met een grote gesneden rozet en in een aangrenzend vertrek betimmeringsfragmenten.
De Laan I, 1 5 i. Overgekraagde topgevel op gesneden consoles boven een onderpui
met sporen van de oorspronkelijke bovenlichtzone, die gekoppeld is geweest aan
een deur- en vensterkozijn, XVII A (afb in N.H. Oudh., III, blz 78).
De Laan I, 154-157. Houten huis, XVIIId, waarvan de voormalige rijkopgesierde
pronkgevel tezamen met die van het aangrenzende huis afgebeeld staat op de kap
van een binnen I, I 5 5 nog aanwezige schouw, pl V, 1 1. Van deze gevel is thans
nog slechts de gesneden Lodewijk XVI-voordeur over. Inwendig zijn nog belangrijke
resten van de oude toestand aanwezig. In een der kamers van het voorste gedeelte
de oude betimmering met o.a. een gesneden bedstedeomlijsting en een schouw,
beide versierd in Lodewijk XVI-stijl maar volgens een archaiserend schema. De
omlij sting van de bedstede bevat o.a. bovenin twee cherubijnenkopj es. De kap van de
schouw heeft zowel aan de voorkant als aan de linkerzijkant een op doek geschilderde
voorstelling; aan de zijkant de juist genoemde afbeelding van de voorgevel en
aan de voorkant een panorama van „de Erven", pl VI, 16 en V, II. De muur achter
de stookplaats is bekleed met tegeltjes. Achter de zijingang van het huis bevindt zich
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een thans in tweeen gedeelde gang, overdekt door een gedrukt houten tongewelf,
waarop vogels e.d. zijn geschilderd, XVIIId. Langs de wanden is een decoratieve
beschildering met Lodewijk XVI-motieven aangebracht. In de achterkamer een
schoorsteenmantel in Lodewijk XVI-stijl en een gesneden plafond in dezelfde trant.
De Laan I, 158-16o. Houten huis, midden XVIII, bestaande uit twee haaks t.o.v.
elkaar geplaatste vleugels. Van de oorspronkelijke voorgevel, afgebeeld op de schouw
van het vorige huis, zijn nog de pilasteromlijstingen van de z.g. dooddeur en van het
erboven gelegen zoldervenster bewaard gebleven. De achtervleugel heeft een eenvoudige rococodeur en inwendig een gave i8de eeuwse kamer met betegelde wanden
en een schoorsteenmantel met tegels achter de stookplaats.
De Laan I, 163. Houten huis, XVII B, met een eenvoudige overgekraagde puntgevel.
De vooringang heeft een gesneden deurkalf met de voorstelling van ruitertjes, een
z.g. strokendeur en een aan de binnenzijde gebiljoeneerd bovenlicht.
De Laan I, 171. Houten huis, XIXa, onder een schilddak. Het middenrisaliet van
de voorgevel heeft een door pilasters gelede onderpui en een ingezwenkt voorschot
met een fronton en zijmeanders met gesneden rozetten. De ingang tussen beide
middelste pilasters bezit nog zijn oorspronkelijke deur en snijraam.
Zuideinde I, 215. In gewijzigde houten topgevel vensteromlijsting, XVIIId.
Zuideinde I, 336. Houten stelphoeve, XVIIId, waaraan de drie gesneden Lodewijk
XVI-staldeuren opmerkelijk zijn, pl VI, 14.
Lantaarnpaal, XVIII, van Naamse stee p in de tuin van Dorpsstraat I, '97: drie zijn
overgebracht naar Edam (vgl blz 26, 29 en So).

Zuideinde

Lantaarnpalen

UITDAM
DE HERVORMDE KERK, een modern gebouwtje, bezit het volgende koperwerk, Herv. Kerk
midden XVII : twee lezenaars, waarop de letters CA; een doopboog, bekroond door
een zwaan; twee vijfarmige kaarsenkronen, waarvan er 66n, blijkens de inscriptie
in 1651 werd geschonken; een tienarmige kaarsenkroon met inscriptie en een kaarsenstandaard met het jaartal 1652 en de namen der schenkers.

ZUIDERWOUDE
DE HERVORMDE KERK is in 1877 opgetrokken ter vervanging van een ouder
gebouw met een gothische toren; een klok afkomstig uit deze toren hangt thans in
de toren van Broek (Teg. Staat, VIII, blz 536. — Noordholl. Arc., blz 30. — N.H.
Oudh., III, blz 79. — Bijdr. bisd. Haarl., 3z, blz 32i. — Gen. en Herald. Gedenkw.,
V, blz 249). Zij bezit enige zerken en voorts
Zeskantige preekstoel, XVIIc, pl VII, 19, van eikenhout met enkele sierende delen
van ebbenhout ; de door Korinthische pilasters gescheiden panelen met boogvulling
zijn in het midden voorzien van gesneden cartouches; de voorste met het gemeentewapen. Eikenhouten lezenaar, XVIIc, met gesneden cherubijnenkopjes.
In het Rijksmuseum van Oudheden to Leiden een z.g. dodenboom, X ?, gevonden
bij afbraak van de oude kerk.

Herv. Kerk
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Afb. 9. Edam in de iyde eeuw
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Plattegronden OUDE PLATTEGRONDEN ETC. JACOB VAN DEVENTER;

In hoeverre de overlevering, dat Edammers zouden hebben deelgenomen aan
Graaf Willem I's expeditie naar het H. Land in izI7, op de waarheid berust is niet uit te maken.
De oudste vermelding van de plaats komt eerst voor in een stuk uit het jaar 13 lo, waarin
zij als kerspel wordt aangeduid; vgl Stadsarch. 174. In een oorkonde van 19 November r357
wordt voor het eerst gesproken van de stad en poorters van Edam (VAN MIERIS, III, blz 31).
Op zo November 1357 verkreeg men toestemming tot het graven van een nieuwe tolvrije en
onversperde buitenhaven, het Oorgat, en bovendien vergunning tot het houden van drie
jaarmarkten (VAN MIERIS, III, blz 35). De grondslagen voor een voorspoedige ontwikkeling
waren dus gelegd. De waterstaatkundige toestand van het achterland werd door de afwezigheid van sluizen te Edam evenwel zo onhoudbaar, dat de Keizer in 1544 na veelvuldige
klachten, ondanks bet privilege van i357, last gaf de haven met sluizen af te sluiten; zie blz 25.
Overigens heeft Edam een betrekkelijk rustige historie gehad ; tot de meest schokkende
feiten behoorde haar overgang naar de zijde van de Prins in 1572. Een enorme tegenslag
betekende nog de grote brand, die, ontstaan op 24 Februari 1602 door bliksemsinlag in de
Grotekerkstoren tijdens een hevige westerstorm, een groot gedeelte van de stad verwoestte,
nadat reeds vijf jaren eerder het Terminarishuis van de Franciscanen samen met een twintigtal
huizen verbrand was.
Ondanks het versperren van de buitenhaven bleef de stad aanvankelijk nog welvarend, want
naarmate de scheepsbouw op den duur achteruit ging, leefde de handel op; dit laatste voornamelijk dank zij de vorming van nieuwe landbouwgebieden na de drooglegging van de
Purmer en de Beemster. Toen de welvaart het grootst was boden behalve de scheepsbouw
en de kaashandel, ook de koopvaardij, de Groenlandvaart en de haringvisserij er bestaansmogelijkheden. De achteruitgang begon tegen het einde van de r7de eeuw merkbaar te worden.

Geschiedenis GESCHIEDENIS.

Ontwikkeling

De oorsprong van Edam of Yedam moet gezocht worden in een afdamming van de Ye, een
stroompje, dat in zee uitmondde bij het latere vissersdorp Volendam. In 140 3 werd er in deze
dam een sluis gelegd, die op kosten van de Grafelijkheid zou onderhouden worden; de juiste
plaats der afdamming is niet bekend; mogelijk heeft zij ergens tussen de Matthijs Tinxgracht
en het z.g. Boerenverdriet gelegen, grachten die nog de oude waterloop schijnen aan te geven.
De eerste in 1350 vermelde kerk of kapel heeft hoogstwaarschijnlijk gestaan op dezelfde
plaats als de Kleine of O.L. Vrouwekerk, waarvan thans nog slechts de Speeltoren overeind
staat. Hieromheen zal zich dus de oudste buurt bevonden hebben en wellicht langs de Spuistraat, de Grote en Kleine Bult, de beide laatste straten met namen, die suggereren, dat het
terrein hier oorspronkelijk iets boven de omgeving uitstak. Na 1357 moet de plaats zich
voornamelijk zeewaarts langs de havens ontwikkeld hebben ; daarna volgde, waarschijnlijk
omstreeks 1400, een noordwaartse uitbreiding, waarbij geheel aan de buitenkant een nieuwe
parochiekerk, de tegenwoordige Grote Kerk verrees. In de nabijheid van deze kerk stonden
bovendien een Tertiarissenconvent en het bovengenoemde convent voor Terminarii.

EDAM

25

De muren, waarmee de stad blijkens de kaart van Jacob van Deventer gedurende de Middeleeuwen omringd was, zijn na I 5 88 gewijzigd, o.a. door het aanbrengen van kleine bastions.
De muren aan de oostkant en zuidkant zijn resp. in 1690 en 1718 afgebroken en vervangen
door met linden beplante wallen. Tot de slechting, van 18 3 5/ 7 , der versterkingen, waarvan
de hoofdvormen nog zijn terug te vinden in de huidige stadsomgrenzingen, bezat Edam
zeven poorten. Van deze was de Oosterpoort een opmerkelijk bouwwerk; evenals de in i6oi
verhoogde Oosterpoort te Hoorn, de voormalige Friese binnenpoort van Alkmaar uit 1 589
en de voormalige uit 1598 daterende Keetenpoort te Enkhuizen (afb. in Het Verheerlijkt
Nederland, IV, nr 3 89) had zij bij een gebogen plattegrond een kortere bovenverdieping,
waarvan het dak door een open torentje was bekroond (Gewassen pentekening door I. Ouwater
in de verzameling van Monumentenzorg; pl I, z). Het uurwerk in het torentje stamde uit 15 83.

Versterkingen

DE DAMSLUIS of DAMBRUG is een brede bakstenen overkluizing van de Voorhaven.

Damsluis

GESCHIEDENIS. Sinds 13 57 bezat Edam het voorrecht van een tolvrije haven, die niet door Geschiedenis
sluizen versperd mocht worden; op den duur schiep dit evenwel op hydrographisch gebied
een onhoudbare toestand voor het achterland. Vandaar dat de Keizer na herhaaldelijke
klachten op 17 December 1 544 in zijn oprichtingsoctrooi van een lichaam tot beheer van
de z.g. Schermerboezem last gaf tot het aanleggen van een binnen- en een buitensluis. Na
vele strubbelingen en langdurig procederen bij de Geheime Raad in Brussel moest Edam
het tenslotte aanzien, dat in 1569 de Vrouwe- of Damsluis gereed kwam. Geschillen met
bovengenoemd beheerslichaam — thans het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen
in Kennemerland en Westfriesland — over het diephouden van de haven liepen spoedig
zo hoog, dat de stad tot enige malen toe de sluizen moedwillig vernielde, maar uiteindelijk
werd toch in 1 59 z aan de Dambrug weer een nieuwe in stee p overkluisde sluis gebouwd.
De onenigheden duurden daarna nog voort tot in 1618 een regeling werd getroffen, waarmee
beide partijen genoegen wilden nemen ; met het onderhoud van de sluis belastte Edam zich
toen maar reeds in 1701 nam het Gemeneland deze plicht opnieuw op zich. Ter herinnering
aan dit laatste feit liet men twee wapenstenen in de kademuren aanbrengen. Na voltooiing
van een geheel nieuwe zeesluis in 1829 werd de nog in 1795 en 1798 herstelde Damsluis
buiten gebruik gesteld (BELONJE, blz i z vlg; blz i i 8).

De bestaande bakstenen overkluizing van een bong met natuurstenen omlijstingen
werd, blijkens de jaartallen 1 795 en 1 79 8 in de sluitstenen aan de oost- en aan de
westzijde, tegen het einde van de i8de eeuw in zijn tegenwoordige vorm gebracht.
Aan weerskanten bevinden zich banken met smeedijzeren leuningen. De, zeker nog
in de i 6de eeuw vervaardigde, uit verschillende delen samengestelde leuning aan de
westzijde, pl IX, 26, heeft hoogstwaarschijnlijk tevoren deel uitgemaakt van een hek,
dat voor het voormalige in 1738 gesloopte raadhuis stond. De veel eenvoudiger
uitgevoerde leuning aan de oostzij de is dus een werk van later tijd, in vorm bij de
oudere aangepast, vgl blz 26.
Ten 0. van de overkluizing zijn in de kademuren twee gebeeldhouwde wapencartouches ingemetseld, van Welke de stee p aan de zuidzijde, pl XXIV, 58, het wapen
van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen draagt en de steep aan de
overzijde de wapens van de toenmalige dijkgraaf en hoogheemraden. Het beeldhouwwerk werd in 1701 uitgevoerd door Olphert van Wijkgeest naar een ontwerp van
Willem van Sundert, de vervaardiger van een houten wapenbord, dat zich in het
gemeenlandshuis van het Hoogheemraadschap bevindt, pl XXIV, 59.
Arisbrug, houten ophaalbrug uit 1785 met hameigebint over de Voorhaven.
Kwakelbrug, houten ophaalbrug bij de Schepenmakersdijk, XVIII, pl IX, 25.

Beschrijving

Ophaalbruggen
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Jansbrug en Pietersbrug, houten ophaalbruggen over de Voorhaven.
Oosterbaansbrug, dubbele houten ophaalbrug over de Nieuwe Oosterhaven.
Varia Windroos in het bakstenen plaveisel van het Jan Nieuwenhuyzenplein, de voormalige Kaasmarkt. Drie lantaarnpalen van Naamsche Steen, XVIII, afkomstig uit
Broek in Waterland (vgl blz zi): in de twin van Klein Westerbuiten in., op het erf
van het Proveniershuis (blz 49) en op het erf van het Gemeenlandshuis van het
Hoogheemraadschap van de Uitwaterende sluizen (blz 29).
Stenen paal, met inscriptie, XVIII, buiten de Zeedijk achter de sluiswachterswoning.
VERELDLIJKE OPENBARE GEBOUVEN
Raadhuis

HET RAADHUIS is gelegen aan de oostkant van het in 1624 aangelegde Damplein.

Literatuur LITERATUUR. Teg.
P. COSTERUS, blz

Staat, V, blz 483. — TIELENIUS KRUYTHOFF, blz 18/9. — ALLAN, blz 40.
76. — N.H. Oudh., III, blz i 3 . — Buiten, 1 920, blz z i z. — KOK, Edam, blz I 1 3/5

Geschiedenis GESCHIEDENIS. Het

raadhuis, begonnen in 1737, is blijkens een gedenksteen in de hal gebouwd door Jacob Jongh, Mr Huystimmerman. Op de plaats van het vorige in 1738 gesloopte raadhuis verrees de Lutherse Kerk, welke in 174o gereed kwam. Dit vorige raadhuis
had aanvankelijk de bestemming van „Gasthuys van den Heiligen Geest" voor de verpleging
voor huiszittende armen ; gesticht omstreeks 1400 door een zekere Flores van Alcmade. Vgl
P. COSTERUS, bijlage VII. — Afb. naar J. Pronk, in Buiten, 192o, blz z '2 en afb in w. o. J.
NIEUWENKAMP, Mijn huis op het water ; Mijn huis op het land, 's-Gravenhage, 1935, blz 168/9.
De op de nude afbeeldingen weergegeven ijzeren balustrade v6Or het huis is welhaast zeker
dezelfde als die, welke thans de westzijde van de Dambrug versiert. Het tegenwoordige
raadhuis wijkt in sommige gedeelten aanzienlijk of van hetgeen een afbeelding uit de bouwtijd
to zien geeft (copie bij Monumentenzorg); de stijl van de betreffende onderdelen wijst op
een wijziging in het begin van de i9de eeuw.

Beschrijving
Uitwendig

Het statige rechthoekige gebouw van baksteen, afb 1 o en pl XI, 28, heeft in het
midden van de voorgevel een iets naar voren springende ingangspartij in Lodewijk
XVI-stijl en hoeklisenen. De geblokte kroonlijst, het houten torentje boven de
ingangspartij, de versierde dakkapellen en de sierlijk gemetselde hoekschoorstenen
stammen uit het begin van de vorige eeuw. De natuurstenen omlijsting van de
ingang en het erboven gelegen venster loopt bovenaan uit tegen het door een
leeuw gehouden stadswapen, aan weerskanten waarvan men het jaartal 1737 leest.
In het halfronde bovenlicht met snijwerk door J. Ulje uit Amsterdam is een
lantaarn opgenomen; de dubbele
deuren zijn evenals de schuiframen XIXa. Stoepbalustrade
XVIII; ijzeren hek Tangs het gebouw XIXa.
De klokkenverdieping van het
koepeltorentje heeft ingezwenkte
hoekstijlen met gesneden voluten
en rondbogige galmgaten; de beide
z -----' '
resp. uit i6oi en 1738 daterende
,9M
01.–
klokken zijn in de laatste oorlog
door de Duitsers geroofd.
Afb. to. Edam. Stadhuis
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In de achterwand van de hal bevinden zich twee rondboogdoorgangen, van welke Inwendig
de linkse toegang geeft tot het trappenhuis en de andere doorgang, aangebracht tHraapipeennhuis
terwille van de symmetrie, naar bergruimten e.d. voert, afb 1 o.
Links van deze hal ligt de raadzaal, vroeger de schepenkamer, en aan de andere kant
bevinden zich de grotendeels gemoderniseerde secretarievertrekken. Boven de
raadzaal bevinden zich het archief en de z.g. Commissiekamer, welke tot 188o tezamen
dienden tot weeskamer ; hiertegenover boven de secretarie de burgemeesterskamer,
vroeger vergaderzaal van de vroedschap. De beneden- en bovenhal, beide voorzien
van een vloer van roodbruine natuurstenen plavuizen, en het trappenhuis hebben
goed Lodewijk XIV-stucwerk ; gerestaureerd in 1941/42, pl XII, 33 en XIII, 36. Een
gedenksteen in de benedenhal vermeldt : ALEER DIT STADTGEBOUW DUS PRAGTIG HIER
VERSCHEEN / ZOO LEY D' HEER ROELOF BOOT DAARAAN DEN EERSTEN STEEN i DEES ' TYDT
VOORSITTER AAN HET STADTSBEWINT GODTS ZEGEN / DAAL ALTOOS OP DIT HUYS GELYK
EEN ZOMERREGEN / OP DEN 18 MEY DES IAARS 1737 E W / GEBOUWT DOOR IACOB
IONGH MR HUYSTIMMERMAN.

De raadzaal, pl XIII, 35, de vroegere schepenkamer, verkeert nog grotendeels in zijn Raadzaal
oorspronkelijke toestand. Hij is door twee deuren van de hal uit toegankelijk ; via
de ene deur komt men in de ruimte voor het publiek, die door een balie met rijkbewerkte balusters in Lodewijk XIV-stijl van de vergaderruimte is gescheiden. De
door een balkenzoldering overdekte zaal heeft een Lodewijk XIV-schoorsteenmantel.
Het schoorsteenstuk op doek, vervaardigd door W. Rave, stelt de Gerechtigheid
voor. De wanden aan weerskanten van de schoorsteenmantel en de binnenwand zijn
geheel bekleed met geschilderd behang – gerestaureerd in 192,3 – waarop het oordeel
van Salomon en de zalving tot Koning van Saul zijn afgebeeld, rechts naast de
schoorsteenmantel vindt men de signatuur : W. Rave fec 1738; dergelijk behang in
het huffs Nieuwe Haven 24; vgl blz 55. Tussen de vensters zijn geschilderde rococoornamenten en grauwtjes met krijgssymbolen in Lodewijk XVI-stijl aangebracht.
Ook de overigens gemoderniseerde secretarie, de grotendeels gave burgemeesterskamer en de commissiekamer hebben een Lodewijk XIV-schoorsteenmantel. Het
schoorsteenstuk in de burgemeesterskamer geeft een tafereel weer uit de geschiedenis
van Joas en Athalia, terwijl dat in de Commissiekamer, geschilderd door W. Rave, de
tronende figuur van de Vrede verbeeldt, p1 XII, 31.
Op zolder een houten gijzelaarshokje.
Van de inventaris client het volgende vermeldt to worden:
Twintig mahoniehouten stoelen en zes leunstoelen in rococostijl, een met het ge- Meubelen
sneden stadswapen.
Twee ruiterportretten op doek, XVIIb; het ene, 2,14 x '59 cm, stelt Prins Maurits Schilderijen
voor, het andere, 233 X '59 cm, Prins Frederik Hendrik, pl XC, 219; dit laatste is
gemerkt: Herman Doncker 1636. Op de achtergrond resp. de slag bij Nieuwpoort
en het beleg van 's Hertogenbosch.
Schilderij op doek, 117 X 29 7 cM, door J. Molenaar, 1682, voorstellende de scheepsbouwer Jacobus Matijsen Aerlinck, die aan zijn dochter en haar verloofde Tjerk
Lolkes de 92 schepen toont, die op zijn werf gebouwd zijn.
Gesneden leeuw, XVII B, met het stadswapen.
Diversen
Caart vertoonende de Stadt Edam met alle de lande aan de zuidzijde . . . . door
J. W. Boonacker, 163o, kopergravure, 8o x 93 cm.
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Met de pen getekende gekleurde kaart van de stad en omgeving met de opschriften
„I587 Taams Tymensz landmeter" en „Jacob Janssen wonend tot Edam Anno .1599
den 18 November".
Lijst, XVIIId, met de familiewapens van de burgemeesters, die tussen de jaren 1572
en 1 792 het bewind hebben gevoerd.
Kaaswaag

Voorm.
Wachthuis

Boterhal

Gemeenlandshuis van de
Uitwaterende
Sluizen

DE KAASWAAG, Jan Nieuwenhuizenplein 5, een bakstenen gebouw met een open
zeskantig koepeltorentje op het dak, is voor een groot deel het resultaat van een eind
i9de eeuwse verbouwing, welke evenwel mogelijk de oude hoofdvormen reproduceert. In de voorgevel bevindt zich een steen met in rococo-omlijsting het omkranste
stadswapen en het jaartal 1776.
HET VOORMALIGE WACHTHUIS, Damplein 2 en 3, naast het Raadhuis, is een
gebouw, dat blijkens de trekbalken met korbelen en geprofileerde sleutelstukken
uit de i7de eeuw stamt maar uitwendig sterk is gewijzigd. In de muren zijn een
gevelsteen met het gemeentewapen en twee leeuwenmaskers, XVII, ingemetseld.
DE BOTERHAL, aan het Damplein tegenover het Raadhuis, is een houten, colonnade van Toscaanse zuilen, XIXb, welke staat op de plaats van de voormalige,
in 1738 gebouwde z.g. Beurs (Teg. Staat, V, blz 483).
HET GEMEENLANDSHUIS van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende
Sluizen in Kennemerland en Westfriesland, Schepenmakersdijk 16, bestaat uit drie
om een hof gegroepeerde gebouwen.

Geschiedenis GESCHIEDENIS. Sinds

het begin van de i 8de eeuw werden de vergaderingen van het Hoogheemraadschap regelmatig te Edam belegd; in 1701 was aan de Schepenmakersdijk een huffs
met erf en een timmermanswerkplaats aangekocht. Enige jaren later verwierf men hierbij
nog enige percelen. Een der huizen werd ingericht tot woning van de „vlossersbaas" en
tevens tot logeergelegenheid voor de leden van het dagelijks bestuur, wanneer deze te Edam
waren. In de loop der jaren onderging het gebouwencomplex verschillende wijzigingen;
zo dateert het hek uit het jaar 1734; de grote vergaderzaal werd eerst in 1836 bijgebouwd.
Een ingrijpende verbouwing had er plaats in het jaar 1926 (BELONJE, blz 6, 9, 98 vig).

Beschrijving
Li in

Architectenwoning

Het complex wordt gevormd door twee bakstenen gebouwen, n.l. de architectenwoning en het vergadergebouw, en een grotendeels houten schuur. Het erf, dat zij
aan drie zijden omsluiten, wordt door een hek uit 1734 van de straat gescheiden;
boven de beide ingangen tot deze hof bevinden zich gesneden sierstukken met het
gemeenlandswapen tussen dolfijnen en resp. bekroond met een konings- en een
keizerskroon, pl XXVII, 70. Een dergelijke bekroning, afkomstig van de sluis
te Monnikendam, prijkt op de houtopslagplaats in het zuiden van het erf.
De architectenwoning, vroeger de woning van de „vlossersbaas" (d.i. waterbouwkundig ambtenaar), is een bakstenen gebouw, XVIIIa, van twee verdiepingen onder
een schilddak, welks nokhoeken door schoorstenen met geprofileerde afdekkingen
bekroond worden.
De ingang aan het erf en de stoeppalen zijn XIXa. Inwendig is de oude indeling
nog grotendeels bewaard gebleven: de opschriften DYKGRAAV, SECRETARIS, DUYNK /WEL, WATERLAND en ALKMAAR boven de i 8de eeuwse deuren herinneren nog aan
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de oude bestemming van logeerkamers. In de bestuurskamer gelijkvloers een getoogde schouw van grijs en wit marmer, XIXa.
Het middelste gebouw, oorspronkelijk daterend uit het begin van de i 8de eeuw, werd Vergadergebouw
in 1836 aan de achterzij de uitgebreid met de grote vergaderzaal; het oudste gedeelte
is in 1926 bijna geheel in modern materiaal herbouwd en evenals het gedeelte van
1836 naar het W. uitgebreid. De aardige pilasteringang met een door gesneden
dolfijnen geflankeerd bovenlicht, waarvan de getoogde kroonlijst het Gemeenlandswapen omsluit, stamt nog uit de i8de eeuw, pl XXV, 61. De grotendeels uit 1836
stammende gepleisterde achtergevel heeft een Toscaanse pilastergeleding. De grote
vergaderzaal van 1836 wordt inwendig afgedekt door een spiegelgewelf van stuc
boven een kooflijst, welke aan de vensterzijde rust op gesneden consoles. Het
marmeren rococo-schoorsteenmanteltje is van elders afkomstig.
In de tuin staan vier natuurstenen beelden, XVIIId, de jaargetijden, en een lantaarn- Tuinbeelden
paal, XVIII, uit Broek in Waterland (vgl blz 21, z6 en 5o).
Van de inventaris valt to vermelden:
Meubelen
Twee eiken archiefkasten met het Gemeenlandswapen, XVIII.
Gesneden en gepolychromeerd wandbord met wapens van het Hoogheemraad- Wapenbord
schap, de dijkgraaf en de hoogheemraden, pl XXIV, 59; het is in 1699 vervaardigd
door de Hagenaar Willem van Sundert, de ontwerper van de wapenstenen, pl XXIV,
58, in de kademuren van de Damsluis, welke in 1701 door Olphert van Wijkgeest
zijn uitgevoerd.
Twee terracotta-busten, hoog 75 cm, van Philips II en Karel V; hoogstwaarschijnlijk Beeldhouwwerk
copieen van in 1697 door een zekere Mr Ferdinandus vervaardigde exemplaren.
Schilderij op doek, 65 X 99 cm, met de wapens van dijkgraaf en hoogheemraden in. Schilderij
het jaar 1736. Het diende vroeger als schoorsteenstuk in het huffs van de „vlossersbaas". Onderaan leest men W. HAVENBERGH PINX : en A° 1736.
Getekende plattegrond op perkament, 5 8 x .159 cm, van de stad Edam met het Oor- Landkaarten
gat, door Langedijk, 160o. Drie landkaarten op koper gegraveerd door Jan Jansz
Dou 1683; de matrijzen zijn nog aanwezig (F. c. WIEDER in Tijdschr. Kon. Aardrk.
Gen., 1918, blz 5 ioii 1).
Gedreven verguld zilveren bokaal, hoog 37 cm, Haags keurstempel, jaarletter H en Zilverwerk
het in 1905 ingevoerde belastingstempel voor oud inlands zilver, versierd met de
wapens van het Hoogheemraadschap, de dijkgraaf, de hoogheemraden en van de
als hoofdingeland comparerende lichamen, pl CI, 246. De stam wordt gevormd
door vier met de rug naar elkaar gekeerde watervogels. De deksel, bekroond
door een borstbeeldje van Keizer Karel V, heeft aan de binnenzijde een plaatje met
het monogram WS. De opdracht tot het maken werd in 166o gegeven aan de
Hagenaar Jeremias Micheel, waarbij gewezen werd op de voorbeelden bij de Hondsbossche, Rijnland en Schieland (Oud Roll., 19 5 o, blz 15). Gedreven zilveren bokaal,
inwendig verguld, geschonken in 1 761, hoog 40 cm, belastingstempel als boven,
verder geen merken. Voet, stam en deksel zijn versierd in rococostijl; op de deksel
bevindt zich een kroon. Op de cuppa zijn de wapens gegraveerd van het Hoogheemraadschap, pl CI, 247. Enige zilveren vorken en lepels met het gegraveerde
gemeenlandswapen; merken: Haarlem, Holland, Z (1734), meesterteken van Arend
Hoogland (voET, .122). Twee zilveren houders voor kurken, XVIII A, met het
gemeenlandswapen en de inscriptie: ter gedachtenis.
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kristallen fluitglazen, XVIIIa, de stam inwendig versierd met spiraalvormige
draden van opaakglas.

Gemeenlands- HET
huis Purmer

GEMEENLANDSHUIS van de Purmer, Klein Westerbuiten 22, een bakstenen huis met ingezwenkt voorschot met doorbroken fronton, XVIIId, bezit een
zilveren bokaal, 183o, hoog 2 3 , 5 cm.
KERKELIJKE GEBOUVEN

Grote Kerk

DE GROTE KERK, oudtijds toegewijd aan de H. Nicolaas, is, met inbegrip van
van de toren, eigendom van de Hervormde gemeente.

Literatuur LITERATUUR. SOETEBOOM, Waterland, blz 9. – Oudh. en Gest., II, blz 294. – Teg. Staat, V,
blz 482/4. – TIELENIUS KRUYTHOFF. — ALLAN. — P. COSTERUS, blz 56/67. – W. P. COSTERUS, De

Groote of Sint Nicolaaskerk te Edam en hare bezitters, 1896/7, uitgebreid door de schrijver
in 1944, onuitgegeven manuscript in het Stadsarch.; getypt afschrift o.a. in het Rijksarch. te
Haarlem. – N.H. Oudh., III, biz 25 vig. – Gen. en Herald. Gedenkw., II, blz 26o vlg. – JOOSTING
en MULLER, II, blz 332. - Bijdr. bisd. Haarl., 31, blz '27 vlg. – NIEUWENKAMP, Mijn huis etc,
blz 181/8. – Buiten, 1936, blz 244/8. – Architectura, 1939, blz '88. – 'cox, Edam, blz 85
vlg. – w. BOGTMAN in Oud Holl., 1938, blz '15.– Rapport door dezelfde van het herstel
der gebrandsch. glazen in Arch, v. Monumentenzorg. – A. VAN DER BOOM, Verf en Kleur,
1931, blz 267. – Dezelfde in Bull. Oudh. B., 1941, blz 44 vlg.
Geschiedenis GESCHIEDENIS. De

excentrisch gelegen St. Nicolaaskerk moet later gesticht zijn dan de O.L.
Vrouwekerk, die immers in de kern van het stadje staat. De gravelijke bepaling van 1413,
waardoor ieder, die poorter wil worden, verplicht wordt te „geven die heylige kerck een
dusent steeps, of 't gelt daer voer" (w. P. COSTERUS, blz 8), zal uitgevaardigd zijn in verband
met de aanvang van de bouw, ongeveer in dezelfde tijd dus als die der St. Nicolaaskerk van
Monnikendam. Evenals deze laatste kerk is zij hoogstwaarschijnlijk bij een vergroting van
de stad gesticht. Aangaande de lotgevallen voor '572, toen de kerk, die toen minstens dertien
vicarieen had, in Protestantse handen geraakte, weten wij niets met zekerheid. Misschien
evenwel wijst het feit, dat de stad Haarlem in 1518 een gebrandschilderd raam schonk,
erop, dat toen het hallenkoor gereed kwam. In elk geval valt uit de thesauriersrekeningen
op te maken, dat er hierna tussen de jaren 1538 en '573 nog slechts onbeduidende herstellingen hebben plaatsgevonden.
In 1561 werden er nieuwe klokken aangeschaft, vervaardigd in Mechelen door Pieter van
den Ghein ; de oude klok dateerde vermoedelijk uit '524 (w. P. COSTERUS, blz I I). Daar een
in dezelfde tijd te Purmerend door Claes Pietersz gemaakt uurwerk niet voldeed verkreeg
de Mechelaar Mr Jan Engels de opdracht om een nieuw te vervaardigen. Blijkbaar evenwel
kwam dit nieuwe speelwerk in de Sint Nicolaastoren niet tenvolle tot zijn recht want in '569
is het, volgens besluit van de stadsregering, overgebracht naar de O.L. Vrouwetoren.
Tot de bij de beeldenstorm gespaarde inventaris, die in i581 verkocht werd behoorden o.a. een
rijkversierd geelkoperen koorhek (zie betreffende de oude aankleding ook VAN DER AA, blz zi).
De meermalen beschreven stadsbrand van i6oz ontstond in de toren door blikseminslag en
sloeg, aangewakkerd door een noordwester storm, over op het kerkgebouw en de huizen
langs de Kerkstraat. De kerk brandde geheel uit; het minst beschadigd werden het noordportaal en het zuiderportaal met de librije, die toen reeds tevens diende tot latijnse school.
Nadat men eerst de toren en de librije had hersteld, volgde het koor, waarin Binds 16o8 weer
diensten konden worden gehouden. In i 6z i kwam ook het schip weer onder de kap en in i 6z6
was het herstel grotendeels voltooid, al moest in de jaren 1634/6 nog de fundering van het
koor verbeterd worden. Nadat er in 1642 en in 1643 wederom door blikseminslag een begin
van brand in de toren was ontstaan, Welke evenwel tijdig geblust kon worden, werden
door dezelfde oorzaak in 1699 de toren ernstig en de kerk Licht beschadigd; twee jaren later
was deze schade evenwel weer hersteld. De toren is sindsdien belangrijk lager dan voorheen.
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In 1779 zijn onder leiding van de toenmalige stadsarchitect Jacob de Geest de funderingen
hersteld. In de jaren 186o/6 werden er wederom omvangrijke herstellingen uitgevoerd aan
funderingen, verzakte kappen en dwarsmuren. Onder leiding van Joseph Cuypers volgde in
1885 een restauratie van het zuidportaal en hierna van 1925 tot 193i een algehele restauratie
onder leiding van A. A. Kok. De gebrandschilderde glazen werden bij deze gelegendheid
hersteld door W. Bogtman te Haarlem.

Het georienteerde gebouw, afb II/12 en pl XIV/XIX en XXII, 53, bestaat uit een Beschtijving
westtoren, een koor en een schip van drie even hoge en nagenoeg even brede beuken Ligging
Plattegrond
en hiertussenin een dwarspand, waarvan de eindgevels terug liggen t.o.v. de zijmuren
van schip en koor. Het hoofdkoor is gesloten met vijf zijden van een tienhoek ; de
beide nevenkoren hebben een vlakke beeindiging. Opmerkelijk is de onregelmatigheid in de traveeindeling van koor en schip ; de aan het dwarspand grenzende traveeen
zijn n1 aanmerkelijk Langer dan de overige. Op buitengewoon onorganische wijze
sluit de middenbeuk aan op de aanmerkelijk smallere toren, welke aan de noordzijde
door het schip omvat wordt. Zowel aan de noord- als aan de zuidkant van het koor
bevindt zich een portaalaanbouw. Het noordportaal is opgetrokken tegen de tweede
travee vanuit het W. Het zuidportaal maakt deel uit van de z.g. librije, een gebouwtje,
dat is aangebouwd tegen de derde, vierde en vijfde travee.
De oude baksteen vertoont de volgende formaten :
Materiaal
Toren 22 x 4,5 a 5, io lagen = 64 cm; dwarspand, noordgevel 24,5 a 2 5 X 4,5 a 6;
10 lagen = 67 cm; dwarspand, zuidgevel 21,5 a 22 X 4,5 a 5; io lagen = 61 cm;
noordmuur van het schip 23 a 24,5 x 5, io lagen = 67 cm; westelijke travee van de
noordbeuk 2.2,5 a 24 X 4,5 a 5 ; io lagen — 62 a 64 cm ; zuidbeuk van het schip
23 a 25 X 5 a 5,5; io lagen = 67 a 68 cm; koor 22,5 a 23,5 X 5 a 6; io lagen 65 a 69
cm; noordportaal 21 a 22,5 X 4,5 a 5; io lagen = 64 cm ; zuidportaal met librije
21 a 22 X 5,5 a 6; io lagen = 66 cm. De sierende delen, plintranden en waterlij sten
zijn van natuursteen.
De toren, afb ii, p1 XIV, heeft hetzelfde strakke karakter als die van Medemblik Uitwendig
Toren
met een versiering van ondiepe merendeels spitsbogige spaarvelden, verdeeld door
een enkele gevorkte montant. In de nagenoeg rondbogige spaarvelden van de rijziger
geproportionneerde derde geleding bevinden zich smalle lichtopeningen, afgedekt
door een natuurstenen latei met driepasversiering. De bovenste geleding met galmgaten, geflankeerd door onversierde spaarnissen, heeft blijkens jaartalankers in 1701
haar tegenwoordige vorm verkregen. De toren wordt afgedekt door een met leien
beklede spits op een bakstenen voetstuk.
Zowel de noord- als de zuidmuur van het schip, p1 XIV, hebben in het derde yak schip
vanuit het 0. een dichtgemetselde korfboogingang; in het vak aan de zuidzijde,
waar glint, waterlijst en venster ontbreken, zijn daarenboven duidelijk de dakmoeten
zichtbaar van een vroegere portaalaanbouw. De spitsboogvensters, van welke die
der westelijke travee van de noordbeuk en het venster boven de voormalige noordingang zijn dichtgezet, hebben eenvoudige afgeschuinde dagkanten; de vorktraceringen zijn geen van alle meer de oorspronkelijke, tenzij mogelijk de traceringen,
die aan de binnenkant van het laatstgenoemde gedichte venster te zien zijn.
De beide eindgevels van het transept worden elk doorbroken door een hoog spits- Dwarspand
boogvenster met een samengesteld profiel; de vorktraceringen zijn niet oorspronkelijk. De glint en de onder de vensters „opgeknikte" waterlijst zijn Tangs de, deels in

Afb. II. Edam. Grote Kerk voor 1885. Voor de juiste aanduiding der bouwperioden zie afb. 12
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de zijmuren van schip en koor verwerkte tweemaal versneden steunberen heengetrokken. Een tweede waterlijst, onderbroken door het venster, bevindt zich ter
hoogte van de daklij sten. De steunberen van de zuidgevel zijn zover in het muurwerk
van de zijmuren opgenomen, dat nog slechts de onderste versnijding bewaard is.
Koor Het koor, pl XV, 38, onderscheidt zich in de volgende punten van de tot nog toe
beschreven gedeelten. De steunberen en de vensteromlijstingen zijn verlevendigd
met natuurstenen banden. De steunberen hebben, i.p.v. een schuine afdekking, met
leien bedekte zadeldakjes, aan de voorzijde afgesloten met bij de laatste restauratie
vernieuwde of aangevulde driepasversieringen in laatgotische vormen ; de laatste
steunbeer aan de noordzijde bevat bovendien een beeldnis, afgedekt door een
natuurstenen driepas. De vensterprofileringen bestaan voornamelijk uit een diep hol.
De vorktraceringen zijn niet origineel, wel de visblaastraceringen in het venster ten
W. van het noordportaal. Tamelijk rijk is de behandeling van de sluitgevels der
nevenkoren. Zij hebben ezelsrugafdekkingen van baksteen, afgewisseld met banden
van natuursteen. De zware gevorkte montant, die de grote spitsboogvensters in
tweeen deelt en waarvan de „work" in later tijd is dichtgemetseld, is evenals de
omlijsting met blokken natuursteen verlevendigd. Opmerkelijk zijn evenwel vooral
de op afzaten rustende spitsboognissen, die volgens de voornamelijk in Westfriesland gebruikelijke wijze, aan weerskanten en boven deze vensters zijn aangebracht ; zij zijn versierd met een schroefzuiltje van baksteen en bakstenen visblaastraceringen. De profilering van de nissen vertoont hetzelfde karakter als die
van de vensters ; de omlijsting van de bovenste nis heeft daarbij natuurstenen
banden.
Noordportaal De muren van het noordportaal, pl XXII, 53, zijn verlevendigd met blokken of
banden van natuursteen; de Brie bovenste natuurstenen banden van de Tudorboog
van de hoofdingang hebben gebeeldhouwde rozetten. In de oostgevel bevindt zich
een rondboogpoortje. De geprofileerde korfboogvensters van de verdieping zijn
voorzien van een gemetseld kalfje. Boven de hoofdingang komt een beeldnisje voor
met driepasvulling en onder de toppilaster een gebeeldhouwde kraagsteen.
et De aanbouw met het zuidportaal, pl XV, 39 en XIX, 46, waarvan de benedenz^a^n al
verdieping oorspronkelijk sacristie zal geweest zijn en de bovenverdieping als librije
en later ook als latijnse school heeft dienst gedaan, is het rijkst gedetailleerd. Zowel
de plint als de waterlijst zijn heengevoerd om het half ingebouwde zeszijdige traptorentje rechts van de iets naar voren springende ingangstravee. De geprofileerde daklijst van natuursteen, die Tangs de zijgevels als waterlijst voortgezet wordt, is voorzien van laatgothische kraagsteentjes met rankwerk, van Welke de buitenste de aanzetpinakels van de eindgevels dragen en de beide middelste die van de boven het midden
van de voorgevel uitrijzende topgevel. Mogelijk hebben op beide andere kraagsteentjes vroeger de middenposten van een balustrade gerust. Onder de sierlijke met
lood beklede peervormige afdekking van het traptorentje komen eveneens dergelijke
stukjes beeldhouwwerk voor.
De muren hebben natuurstenen hoekblokken. Ook de geprofileerde korfboogingang
is op deze wijze versierd, terwijl de omlijstingen van de smalle lichtopeningen van de
traptoren geheel uit natuursteen bestaan. De houten vensterkozijnen dagtekenen van
de laatste restauratie, toen men ze naar het vroegere model vervaardigde, ter vervanging van de natuurstenen kruiskozijnen uit 1885.
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De met horizontale banden van natuursteen versierde topgevel aan de voorkant is
in I 885 grotendeels vernieuwd. De eindgevels hebben een ezelsrugafdekking van baksteen met banden van natuursteen en getorste toppilasters, aangebracht bij de laatste
restauratie, ter vervanging van de kruisbloemen uit 1885. In de westgevel bevindt
zich een dichtgemetselde korfboogpoort en in de top een grote spitsboognis, waarvan
de traceringen nieuw zijn; een dergelijke nis geeft ook de noordelijke geveltop to
zien. Evenals de nis van de voorgevel hebben deze beide in hun omlij sting natuurstenen banden.
De consoles en baldakijnen van de drie beeldnissen, XVIb, pl XIX, 46, boven de Beeldnissen
ingang vertonen een laatgothische zeewier-versiering, maar de beide kolommetjes
die de grotere middennis flankeren verraden reeds de invloed van de Renaissancestijl. Aan de onderzijde van de baldakijnen zijn netgewelven geimiteerd. De console
onder de met hogels versierde beeldnis met driepasvulling aan de traptoren heeft
dezelfde laatgothische ornamentatie als de consoles van de drie andere nissen.
Het bakstenen kruisgewelf over de benedenruimte van de toren is tijdens de laatste Inwendig
Toren
restauratie geheel vernieuwd.
De kerkvloer bestaat voor een groot deel uit grafzerken. De spitsbogige eikenhouten Schip
tongewelven met gothisch geprofileerde sleutelstukken dagtekenen, evenals de trekbalken met korbelen en geprofileerde sleutelstukken, van na de brand van i6oz ;
sindsdien zijn zij meerdere malen hersteld, afb I I, pl XVI/XVIII.
De beide zijbeuken worden van het schip gescheiden door zuilen met achtzijdige
basementen en in hun huidige vorm van na de grote brand daterende achtzijdige
lijstkapitelen, waarop spitsbogen rusten met een samengesteld profiel. Iets eenvoudiger is de profilering van beide scheibogen tussen de zijbeuken en het dwarspand;
een met deze laatste bogen overeenkomend profiel vertoont de scheiboog van de
door een latere uitbouw van de noordbeuk ontstane travee ten N. van de toren.
Onder de oostelijke hoeken van de zijbeuksgewelven bevinden zich korte kolommetjes. De meest westelijke kraagsteen in de noordmuur van de noordbeuk is versierd
met een engelkopje, XVII.
Het tongewelf van het dwarspand wordt door de andere gewelven doorsneden; de Dwarspand
schinkels komen neer op hoekschalken, die rusten op de kapitelen van de zuilen van
de kruising. De noord- en westward vertonen een iets onder de vensterdorpel
liggende versnijding, die in de hoeken uitloopt tegen een verticale profielrand; naast
de scheibogen naar de zijbeuken van het schip, Welke bogen aan de buitenkant neerkomen op een wandpijler met een achtzijdig lijstkapiteel, bevindt zich een ter hoogte
van genoemde versnijding beginnende spitsboognis.
Het koor, pl XVI, 4o en XVIII, 44/5, is in sommige details anders dan het schip, Koor
waarmee het op het eerste gezicht sterke overeenkomst vertoont. Zo hebben de
scheibogen een andere profilering nl aan beide zijden een diep hol. Van de muren,
is de onderste zone in diepe segmentbogig afgedekte spaarnissen opgelost, terwijl
zich onder de kraagsteentjes, waarop de muurstijlen van noordkoor en sluiting
rusten, kolommetjes bevinden, die voor het merendeel tot de versnijding ter hoogte
van de vensterdorpels doorlopen. Aan de binnenkant van een der dichtgemetselde
vensters achter de librije en van het eveneens gedichte venster achter het noordportaal zijn nog visblaastraceringen uit de bouwtijd to bemerken. Evenals in het
schip darken de lij stkapitelen hun vorm aan herstellingen van na i 6oz maar een
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indruk van de oorspronkelijke kapitelen geeft ons de kraagsteen in de oostwand
onder de aanzet van de laatste zuidelijke scheiboog; hij heeft ongeveer dezelfde
laatgothische ornamentatie als de consoles onder de beeldnissen van de librije. Van
de kraagsteen aan de tegenoverliggende zij de is nog slechts een gedeelte van het
beeldhouwwerk bewaard. Van de kraagsteentjes onder de muurkolommetjes vertonen enige in de sluiting en in het zuidkoor overeenkomstig beeldhouwwerk; de
overige hebben een schematische vorm, die zij blijkens brandsporen eerst na 1602
verkregen.
De gelijkvloerse ruimte van het noordportaal wordt overdekt door een bakstenen
netgewelf; een gedeeltelijk in de muur uitgespaarde houten wenteltrap voert naar
de bovenverdieping.
De ribben van het bakstenen netgewelf over de benedenruimte van het zuidportaal
komen neer op grotendeels gave laatgothische kraagstenen, pl XVIII, 43 en XIX,
47/8. Zij hebben rankwerk, dat overeenkomt met het beeldhouwwerk aan de buitenkant en o.a. de kapitelen van het onvoltooide triforium van het schip der Hooglandse Kerk te Leiden; zie Ned. Mon. Leiden, afb 15 4. De middelste kraagsteen aan
de westzijde bevat daarbij een grotesk masker. Hierboven ziet men tussen de aanzetten der ribben drie gekroonde doodshoofden, waaronder banderolles. Aan de
oostzijde bevinden zich op de plaats van de doodshoofden een vrouwenfiguur en
twee groteske mannenfiguren; mogelijk maakt dit beeldhouwwerk een toespeling
op de bekende middeleeuwse legende van de drie levenden en de drie doden, in
welk geval de figuren aan de oostkant wel de onmatigheid zullen moeten verbeelden.
Een klampendeur met gothische vierpasversiering geeft vanuit de portaalruimte via
de traptoren toegang tot de librije, waar o.a. een oude piscina valt op te merken.
Reeds bij eerste aanblik is duidelijk, dat de tegenwoordige hallenkerk is ontstaan door de
vergroting van een vroegere kruiskerk. Van deze kruiskerk zijn de eindgevels en de westmuren van het transept nog over en mogelijk de scheibogen van het schip. Ouder dan deze
gedeelten moet evenwel de toren zijn, die waarschijnlijk heeft deel uitgemaakt van een eenbeukig bouwwerk, waarvan de funderingen nog onder de tegenwoordige scheibogen van
het middenschip aanwezig kunnen zijn en waarvan de veelhoekige sluiting misschien op de
plaats van de langere zesde travee heeft gelegen. De stijl van de toren, het enige overblijfsel
derhalve van deze eenbeukige kerk, bevestigt onze reeds eerder uitgesproken veronderstelling, dat men omstreeks het jaar 1413 met bouwen begonnen is.
De verbouwing tot kruiskerk zal kort na de tweede helft van de 15 de eeuw hebben plaats
gevonden; de scheibogen ten W. van de kruising moeten de overblijfselen zijn van een driebeukig pseudobasilicaal schip. Hoever het koor van deze kruiskerk zich naar het 0. heeft
uitgestrekt is niet met zekerheid te zeggen maar mogelijk bevat ook bier de tegenwoordige
plattegrond een aanwijzing. De sluiting kan n1 gelegen hebben achter de eerste travee van
het bestaande hallenkoor, daar deze aanmerkelijk ]anger is dan de volgende traveeen.
Omstreeks 15 oo moet het schip, met behoud van de oude scheibogen, zijn tegenwoordige
hallenvorm gekregen hebben. Bij een laatste bouwcampagne verrezen tenslotte het hallenkoor, blijkens de ornamentatie van de oostgevels in het eerste kwart van de 1 6de eeuw,
en, zoals gezegd nog vOOr 15 3 8, het noordportaal en het zuidportaal met de librije. Vergelijking van het beeldhouwwerk en de andere details leert, dat laatstgenoemde aanbouwen
vrijwel onmiddellijk na voltooiing van het koor zijn tot stand gekomen.
De hele overkapping dateert van na i6oz, het jaar, waarin de kerk geheel uitgebrand was.
Ook de meeste kapitelen kregen na genoemde brand hun tegenwoordige vorm. De beide
westelijke zuilen van de kruising en de nog aanwezige westmuur van het dwarspand danken
evenwel hun huidige gedaante eerst aan een i9de eeuwse restauratie ; een schilderij van
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Krumpelman uit 1842 (vgl blz 42) geeft nl twee achtzijdige pijlers zonder lijstkapitelen te
zien, terwijl ook de wandzuil van de scheiboog daar een andere vorm heeft en aan de noordkant de spitsboognis ernaast nog niet aanwezig is (vgl ook een tekening van J. Bosboom
in de verz. C. P. van Eeghen, Amsterdam).
Tot de kerk behoren de volgende meubelen, gebrandschilderde ramen e.d. :

Eiken koorhek, XVIIb, met gegroefde pilasters en rondboogjes op balusters met Koorhek
Ionische kapitelen; de basementen naast de deuren met snijwerk versierd. Onder de
kroonlijst, die dit alles afdekt, bevinden zich maskerconsoles. Voor de deuren een
trap met gesneden leuningen. Aan de noord- en zuidzijde van de koorafsluiting
eiken deurtjes met balusters tussen gegroefde pilasters, eveneens XVIIb.
Zeskantige preekstoel, waarvan de notenhouten met ebbenhout ingelegde kuip Preekstoel
middels een gesneden baluster met cartouches rust op een laatgothische voet van
natuursteen, wellicht een overblijfsel van de vorige preekstoel. Op de hoek van de
kuip bevinden zich vrijstaande zuiltjes ; onder de rand is het huismerk aangebracht
van Harmer Jansz Bost en het jaartal 1649. Klankbord en rugpand, XVIIIc, zijn
beide versierd met een gesneden rocaille-ornament. De trap is voorzien van een
gesneden leuning.
Eiken doophek en doopbanken ; boven rondboogjes op balusters een gesneden fries met Doophek en
doopbanken
loofwerk, festoenen, engelkopjes, cartels met ANNO
N
1657 en aan de voorzij de het stadswapen; engelkopjes bevinden zich ook in de boogzwikken. In het snijwerk, waarmee
de deurtjes bekroond worden, is een afbeelding van de Goede Herder opgenomen.
Koperen voorzangerslezenaar met een lelie omgeven door rijk loofwerk en: ANNO Koperwerk
1657. Koperen lezenaar, XVIIc, met het stadswapen. Koperen doopboog, XVIIc,
in dezelfde trant als die van Broek in Waterland, bekroond door twee engelfiguren,
die de bijbel houden en het stadwapen. Koperen doopbekkenhouder, XVIIc, versierd met een dierenkopje.
Het orgel, onder welks rugpand ANNO 1663 staat, is vervaardigd door Barend Smit Orgels
te Hoorn en in 1716, 1777, 1864 en 1913 verbeterd. De van zijluiken voorziene kas
wordt bekroond door drie zware obelisken met vruchtenfestoenen en onderaan
cartouches. De figurer, die het rugpositief bekronen, een harpspelende koning David
tussen twee knaapjes met viool en fluit, zijn in 1785 vervaardigd door G. St. Schuppius te Amsterdam. De borstwering van de galerij is aan de bovenzijde versierd met
ajouren loofwerk. In het plafond onder de galerij is een grote gesneden rozet aangebracht, omgeven door vier kleinere.
In de hulpkerk, Grote Kerkstraat 41, bevindt zich een orgel met voorwerk, XVIIIb,
afkomstig uit Beverwijk, versierd met snijwerk in Lodewijk XIV-stijl.
Zes laatgotische eiken banken met briefpanelen, XVc, afkomstig uit de Kleine Kerk; Banken
van een deter banken zijn de wangen bekroond met beschadigde dierfiguren (afb in
N.H. Oudh., blz 29). Verscheidene eiken banken, XVII, waarvan deuren en wangen
met snijwerk versierd zijn; op een ANNO 1609. Om twee zuilen eiken banken, XVII A,
in vorm aansluitend bij de laatgothische. Om drie zuilen eiken herenbanken, XVIIc;
het rugschot van de middelste versierd met gesneden guirlandes ; de deurtjes zijn
voorzien van snijwerk; op een der deurtjes ANNO 1668. De overhuivingen stammer
uit de i8de eeuw.
Eiken tochtportaal, XVIIc, onder het orgel; de beide deuren van rechthoekige Tochtportalen
panelen omlijst door twee pilasters met composietkapitelen en een zware sterk over-
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stekende boven de pilasters verkropte kroonlijst, die in het midden een stukje snijwerk bevat met een adelaar boven een guirlande; tussen dit portaal en de orgelgalerij bevinden zich rechthoekige panelen met diamantkoppen. Eiken tochtportaal,
XVIIIc, bij de zuidingang, bijna geheel gelijk aan het vorige, met dit onderscheid,dat
de composietkapitelen rococovormen vertonen. Beide hekjes, XVIIIc, met Lodewijk XIV-ornamentatie.
Zerken De best bewaarde grafzerken liggen over het algemeen in het verhoogde middenkoor; de volgende zijn vermeldenswaard:
Grafzerk, XVIId, van P. F. Wappers met, tussen twee sphinxen, een wapen met
huismerk onder een doodshoofd, engeltjes met schrijfveren en een zandloper; vgl
Gen. en Herald. Gedenkw., nr zoo. Grafzerk, XVIII, van v. d. Ley; het wapen in
een Lodewijk XIV-omlijsting; vgl Gen. en Herald. Gedenkw., nr 3i. Grafzerk van
Antonius Houttuin t 1720 en Nisa Brouwer t 1710, gelegen in de omgang van het
koor, gemerkt F; boven twee wapens is de figuur van de Tijd afgebeeld met een graflamp ; verder bestaat de versiering uit engeltjes, doodshoofden en bloemen; vgl
Gen. en Herald. Gedenkw., nr 37/8.
Gebrandsch. De beschrijving van de tussen 1931 en 1934 door W. Bogtman gerestaureerde geglazen
brandschilderde glazen wordt begonnen in het W. van de noordbeuk (vgl de op
blz 3o aangehaalde geschriften van W. Bogtman en A. van der Boom en, voor opschriften en wapens, Gen. en Herald. Gedenkw. blz 261 vlg).
I. Dit glas — 1624, hersteld in 1731 en 1827 — bevat onder een aan een boog opgehangen baldakijn o.a. een cartouche met de wapens van Gorinchem en van Arkel.
Op de boog dalen twee engeltjes neer met de wapenschilden van de toenmalige burgemeesters van Gorinchem, Imbert Versteegh Imbertsz en Jr Everhard Verschuijr.
2.. Een cartouche met rolwerk, vruchtentrossen, bloemen en draperieen en de wapens
van Chatillon en Schoonhoven; 1624, pl LXXXVI, 209.
3. Een op het Delftse praalgraf van Willem de Zwijger geinspireerd monument met
rechts en links de figuren van de apostelen Petrus en Paulus en in het midden een dier
met bellen om, dat het stadswapen van den Briel houdt. Grisaille, 1625 ; meerdere
malen hersteld en bij de laatste restauratie sterk aangevuld. De blanke velden onder
en boven de voorstelling geven een netwerk van loodstrippen te zien.
Het venster boven de voorm. noordingang is dichtgemetseld.
4. Dit glas — geschonken door de scheepstimmerlieden in 1625, hersteld in 1759 —
vertoont in een triomfboog de figuur van de H. Josef als i7de eeuws scheepsbouwer.
Op de boogsokkels — een met een voorstelling van de vlucht naar Egypte — staan
min of meer als caryatiden twee allegorische figuren. Onder het gewelf van de boog
engeltjes met een lauwerkrans. Op de boog zeegoden op zeepaarden en bovenin een
engel, die op twee bazuinen blaast, waaraan het wapen van Edam en een onvoltooid
zeilschip hangen. Beneden in het glas o.a. de voorstelling van een scheepstimmerwerf
en de namen der schenkers, Welke namen tevens vermeld staan op een houten bord
onder dit raam. Het glas is evenals nr 27 toe te schrijven aan Cornelis Willemsz, de
maker van nr 28, pl LXXX V.
5. In de drie middenpanelen een cartouche met opschrift en de wapens van Oost- en
Westzaandam, vervaardigd in 1624, hoogstwaarschijnlijk door Cornelis Willemsz
maker van nr 28 en mogelijk van nr 4 en nr 27. De overige velden blank glas zijn
gevuld met een ruitenpatroon van loodstrippen uit 1794.
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6. Noordertransept. In een grote met bloemen en vruchten versierde cartouche,
waarop twee luitspelende engelen zitten, een leeuw in Hollands tuin; verder de wapens
van twee en dertig steden, 16o6; hersteld in 1723, 1778, 1824 en 1894. Vervaardiger
was waarschijnlijk Lenert Pietersz de maker van nr i8a.
7. Een ovale cartouche met het Amsterdamse admiraliteitswapen tussen een allegorische mannen- en vrouwenfiguur, tegen een architectuur met obelisken; het geheel
op een Dorische portiek, waarin o.a. de voorstelling van een zeeslag; 1607. Het is
waarschijnlijk ontworpen door Mr Ysaack Nicolay van Swanenburgh; vgl nr io,
i8b, 23 en 24; de letters ADS onderin kunnen de initialen van de onbekende uitvoerder zijn of van een restaurateur.
8. Zeer slecht geconserveerde copie van het middengedeelte van het door Dordrecht
aan Gouda geschonken glas, dat in '597 was ontworpen door Adriaen de Vrije. Het
bevat overblijfselen van een triomfboog met de Dordtse stedemaagd in Hollands
tuin. 16°6 door de Edammers Symon Dircxsz en Pauwel Heynsz Het onderschrift
en de vier wapens van Edamse kerkmeesters zijn een toevoeging uit 1715 door J. J.
Slob (vgl Navorscher, 1937, blz 133).
9. Tweemaal naast elkaar tussen leeuwen het wapen van Delft, omlijst door rolwerk,
doorvlochten met bloemen en vruchten; het geheel bekroond door vazen met
bloemen en vruchten en hiertussen enkele vogels. 16o6, hersteld 1706.
1o. In een ovaal medaillon, geflankeerd door caryatiden en bekroond door de figuur
van Charitas, een stadsgezicht met een man en een vrouw, resp. „Arbeijt" en
„Neringh" voorstellend, die het wapen van Leiden houden. Alles uitgevoerd in
hoofdzakelijk gekleurd glass de achtergrond blank in een netwerk van loodstrippen.
Evenals het raam, dat Leiden in i6o1 aan Gouda schonk, ontworpen door Mr Y. N.
van Swanenburgh – vgl nrs 7, i 8b, 23 en 24 – en uitgevoerd door Cornelis Cornelisz Clock. De rechterhelft van het medaillon is in emailverf vernieuwd, waarschijnlijk in 1669 door Pieter Jansz Ys uit Amsterdam.
II. In een cartouche, bekroond door een bloemenvaas en twee engelfiguurtjes het
door leeuwen gehouden wapen van Rotterdam. 1606, grotendeels in emailverf vernieuwd in 1744, hersteld in 1768.
12. Het door Haarlem in 1607 geschonken glas in het oostelijke venster van het
noordkoor – hersteld en belangrijk aangevuld in 1715 door J. J. Slob; hersteld in
1827 en door W. Bogtman reeds eenmaal in 1920 – is gemaakt naar de cartons van
het in 1597 door Willem Thybout vervaardigde Haarlemse raam in Gouda. Hoewel
door de stad Haarlem in i6o 7 aan een zekere Claes Abrahams voor dit glas 700 ponden
werden betaald, bevat het glas zelf de schilderssignatuur van Nicolaas Delft; vgl nrs
14 en i5. De onderste helft van het raam wordt in beslag genomen door een groot
medaillon met de inneming van Damiate. Bovenin bevinden zich o.a. twee krijgslieden met het nude en het nieuwe wapen van Haarlem en twee engelen met lauwerkransen.
13. Onder een rijkversierde triomfboog in Renaissancestijl, bekroond door twee
tritons en Fortuna, een cartouche met het door griffioenen gehouden wapen van
Monnikendam. Boven het wapen twee engeltjes met lauwerkransen. 16°6; hersteld
1827. De compositie en techniek zeer verzorgd ; gekleurd glas is toegepast en verschillende grisailles met zilvergeel en antiekrood, pl LXXXIV.
14. In een ovaal medaillon een in 1933 sterk gecompleteerde eenhoorn met het
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wapen van Hoorn. Onderaan staat: Nicolaas Delft pijnx, niettegenstaande het felt,
dat aan Remmert Claesz glaesmaker in 1606 opdracht werd gegeven het glas te
maken, vgl nrs i2 en i5.
I5. Twee leeuwen houden een cartouche met het wapen van Alkmaar. i606, Nicolaas
Delft ? vgl nrs La en 14.
16. De stedemaagd van Enkhuizen met het stadswapen; de achtergrond wordt gevormd door een gezicht op de stad. 1607; het midden in 1933 sterk aangevuld.
17. Het wapen van Medemblik, 1607, gehouden door leeuwen onder de voorstelling
van een zeilschip en twee engelen. Onderin het raam enige fragmenten, Welke in
1933 van raam nr 16 zijn overgebracht.
I 8a. In het linkerpand van het oost. venster van de zuidbeuk het door leeuwen
gehouden wapen van Amsterdam onder een baldakijn in een portiek. Hoofdzakelijk gekleurd glas. 1606, hersteld 1844. Vervaardigd door Lenert Pietersz;
vgl nr 6.
I8b. In het rechterpand een glas, uitgevoerd door Dirk Gerritsz, vermoedelijk naar
een ontwerp van Mr Ysaac Nicolay van Swanenburgh – vgl nrs 7, 1 0, 23 en 24 –,
het eerste, dat na de brand van '602 is aangebracht. Hersteld in 1752 en '844. Boven
een door sphinxen geflankeerd voetstuk met chronogram, 1606, in een door hermen
gedragen boog het door leeuwen gehouden wapen van Gouda. Op de boog engeltjes
met guirlandes. Hoofdzakelijk gekleurd glas is toegepast.
19. Het door leeuwen gehouden wapen van Purmerend. 1607, hersteld o.a. in 1717.
2o. Onder een boog, waarboven twee vechtende krijgslieden zijn uitgebeeld, een
band met: Ilpendam 16/07 en het wapen van van Lamoraal, graaf van Egmond,
gehouden door een zwaan. Hersteld in 1758. Het volgende venster is dichtgemetseld.
21. In een cartouche het wapen van Oosthuizen; waarschijnlijk uit 1607.
22. De namen en door griffioenen gehouden wapenschilden met huismerken van
acht en twintig Edamse magistraten. 1607.
23. Dit glas, in 1607 of 1608 geschonken door „de Gecommitteerde Raden ter
Admiraelteyt van Westfriesland end 't Noorderquartyere" en waarschijnlijk ontworpen door Mr Y. N. van Swanenburgh – vgl nrs 7, 1o, i8b en 24 –, bevat een
afbeelding van de slag op de Zuiderzee. Hoger een door leeuwen gehouden cartouche
met het wapen van Westfriesland tegen twee gekruiste ankers, d.i. het wapen van
de Admiraliteit; links en rechts van het schild vrouwenhermen. De beide leeuwen
fungeren tevens als schildhouders van de wapens van Prins Willem I – naar rechts
gekeerd – en Prins Maurits. De achtergrond bestaat uit een halfrond naar achteren
buigende architraaf, gedragen door twee mannenfiguren. Veel gekleurd glas is in
later tijd door emailverf vervangen.
24. Het raam in het zuidertransept, in 1607 geschonken door de Gecommitteerde
Raden van Westfriesland en het Noorderkwartier en hoogstwaarschijnlijk ontworpen
door Mr Y. N. van Swanenburgh – vgl nrs 7, 1o, i 8b en 23 –, is in 1886 bijna
geheel overschilderd door F. Nicolas te Roermond. Het bevat een architectuurcompositie waarvan de vakken zijn gevuld met de wapens van de zeven steden van het
Noorderkwartier.
15. Dit zeer gehavende en in 1932 sterk gecompleteerde glas is waarschijnlijk in
1625 geschonken door de Gecommitteerde Raden van Holland en W. Friesland. In
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cen cartouche, omgeven door krijgsattributen, bevindt zich het wapen van Holland.
Onder de cartouche hangen vruchtentrossen. In de kop vier panelen met fragmenten
van engelfiguren. Het geheel is in grisaille geschilderd.
26. Het midden wordt ingenomen door een voorstelling van het zoutziedersbedrijf;
eronder staat op een door dolfijnen gedragen en door sphinxen geflankeerd paneel:
Den z8n Juny An° Duysent ... Tachtich een / Heeft men Tedam Teerste ... nen te
Breen / Die Stadt En Sieders Wil Godt De Heer geuen / Segen En Welvaert Sijns
naems Eer Verheue / Anno 1625. Erboven bevinden zich de wapens van tien zoutketen. Hersteld in 1758. Boven het gedichte portaal van de volgende travee bevindt
zich geen venster.
27. Dit glas, dat met slechts vier beschilderde panelen compleet is, bevat twee omlauwerde wapenschilden, van Welke het ene een merk heeft met de letters FC en
het andere een afbeelding van de ark. Ter weerszijden van de schilden bevinden
zich twee vrouwenhermen, terwijl vruchtentrossen de overgebleven ruimte van de
compositie vullen. Het voetstuk, waarop dit alles rust draagt het opschrift: Frans
Cornelisz – Ongesien / Admiraliteyt – mach geschien / ' 624. In losse cijfers komt het
jaartal nogmaals voor op de hoeken van het voetstuk, pl LXXXVI, 208. Wegens
overeenkomst met het volgende glas kan dit, evenals de nrs 4 en 5, toegeschreven
worden aan Cornelis Willemsz.
z8. Slechts twaalf panelen in het midden van dit raam zijn beschilderd; het overige
gedeelte is met een netwerk van loodstrippen aangevuld. In een weelderige omlij sting
van vruchten en bloemen met bovenaan twee engeltjes en onderaan twee gehelmde
centauren ziet men twee poorten, waaronder cartouches. In de linkerpoort is de
allegorische figuur van de Liefde uitgebeeld; in de cartouche eronder staat o.a. het
jaartal 1625 en: Cornelis Willemsz / inv. : pin. In de rechterpoort hangt een bond
met een merk, waarschijnlijk dat van Sijmen Jacobsz Hens. De cartouche eronder, die evenals vele andere gedeelten van het raam in 1932 moest worden aangevuld, bevat geen opschrift.
29. Dit venster was in 1864 dichtgemetseld; het is thans weer geopend en gevuld
met een glas van W. Bogtman ter herinnering aan de laatste kerkrestauratie.
30. De negen beschilderde panelen van dit in 1887 bijna geheel overgeschilderde
raam zijn samen als een afgerond geheel te beschouwen. Op een voetstuk, waaraan
drie cartouches zijn opgehangen met namen van de schenkers en het jaartal 1625,
staat een molen tussen een ruiter en een zeilschip. Erboven bevindt zich een op
consoles rustende bong, geflankeerd door twee met een drietand gewapende engeltjes
op dolfijnen en bekroond door een vaas met bloemen.
31. Dit raam heeft slechts twee beschilderde panelen, die in 188 7 grotendeels vernieuwd zijn. Het bovenste paneel bevat een gehelmd schild met een huismerk en
een hond als helmteken; het onderste paneel een cartouche met het opschrift: Jan
Woutersen / Van Veen A° 162 5 . De cartouche wordt gedragen door twee satyrs en
bekroond door een vaas en twee bazuinblazende engeltjes ; slechts deze beide laatste
figuurtjes zijn nog origineel.
De vensters van de librije zijn gevuld met losse fragmenten van oud glas, afkomstig
uit de door W. Bogtman gerestaureerde ramen; op een ervan vindt men een voorstelling van het offer van Abraham.
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De kerk bezit verder:
Lichtkronen Grote koperen lichtkroon, XVII B, voor drie rijen van twaalf kaarsen; voorzien
van drie schildjes, twee met het wapen van Edam en een met een afbeelding van
de Goede Herder. Zes kleinere kronen, XVII B, voor twee rijen van acht kaarsen;
enige ervan voorzien van schildjes eveneens met het wapen van Edam of een afbeelding van de Goede Herder. Vier koperen wandarmen, XVIIc. Twee koperen
kaarsenhouders, XVIIa, een in de worm van een slang.
wandborden Vier opschriftborden, bekroond met geschilderd en uitgezaagd rolwerk, waarin
bij een het wapen van Haarlem en bij de andere drie het wapen van Edam; zij
dragen het jaartal 161o; de tekst van twee der Borden heeft betrekking op de verovering van Damiate, die van beide andere op de kerkbrand van 1602. (N.H. Oudh.,
blz 29/31).
Bord, XVIIa, met een opschrift betreffende de brand en de herbouw van de
kerk.
Twee wandborden, XVII A, met bijbelteksten en onder het raam van de scheepstimmerlieden (nr 4) een wandbord uit 1625 met de namen der schenkers.
Vier gesneden psalmborden in Lodewijk XIV-stijl.
Zes eenvoudige wapenborden, nl:
Het Wapen Van der Mijle, 1613, ruitvormig. Een ruitvormig wapen, 1619, in een
rechthoekige kas, waarin tevens een degen hangt. In een kas, waarvan de omlijsting
bestaat uit zuiltjes, afgedekt door een doorbroken fronton, een ruitvormig wapen,
1672. Het wapen Schot, 1643, ruitvormig. Een ruitvormig wapen, 1641. Het wapen
van Kapitein Swart, 1678. Vgl Gen. en Herald. Gedenkw., blz 269/7o, de nrs 1, 2,
4, 5, 7 en 6.
Zilverwerk Zilveren doopbekken, geschonken in 1836; zilveren collecteschaal op voet, hoog
13 cm, jaarletter Y (1833), en twee zilveren bokalen, hoog 22 cm, met dezelfde
jaarletter.
Klok De klok heeft een middellijn van 142 cm. Het randschrift luidt: PIETER VEEN VINCENT
BROUWER YAN JACOBSE WITS TYS BASTIAANS REGERENDE BURGEMEESTEREN OCH DAT
ONS GODT NIET WEER VERSEERDE DOORT VUER DAT ONS VOOR DEES VERTEERDE V. BLOCK
GERHARDT SCHIMMEL ME FECIT DAVENTRIA. Lager het wapen van Edam en het jaartal I-701.
Tenslotte zijn nog to vermelden:
Varia In de Librije: Eenvoudige lectrijnen, XIX; eiken tafel, XVIIb, met vernieuwd blad;
twee eiken kisten, XVII, waarvan een met ijzer beslagen is, en fragmenten van een
eiken kist, XVI.
Portret op doek, 1756, 78 X 65 cm, van de predikant Joh. Munnekemolen door A.
Schouman. In een gesneden en vergulde Rococolijst.
Interieur van de kerk naar het W. in 1842 door H. Krumpelman; doek izz X Io2 cm.
Interieur van de kerk naar het 0. in 1848 door H. Krumpelman; doek 12.5 X ioo cm.
Staande klok van eikenhout; de kast, waarin zich het uurwerk bevindt, op gesneden
concoles met dierenkopjes; de wijzerplaat omlijst door twee gecanneleerde halfzuiltjes en een fronton. Het slagklokje draagt het randschrift: '568 VERBUM DOMINI
MANET IN ETERNVM.

Een Steen met een chronogram betreffende het herstel van de toren in 1603, is in 1932
weer in de torenmuur gemetseld, vgl N.H. Oudh., blz 42.
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DE SPEELTOREN een overblijfsel van de voorm. O. L.
Vrouwe- of Kleine Kerk, – waarvan tevens nog een klein sterk
vernieuwd gedeelte van het schip
overeind staat, – is eigendom van
de burgerlijke gemeente.

Speeltoren
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GESCHIEDENIS. De 0. L. Vrouwekerk moet in oorsprong de oudste
kerk van Edam zijn; immers zij
staat in de kern van de in 1 3 I o voor
het eerst als kerspel aangeduide
plaats (vgl Stadsarchief, nr 174);
het jaarlijks oud-eigen — in te lossen
„daegs nae onse lieve Vrouw Nativitatis" dat zij op de stad had, is
mogelijk een tegemoetkoming geweest voor de afstand van rechten
bij de bouw van de St. Nicolaaskerk,
Welke waarschijnlijk omstreeks 1413
plaats had; vgl hiervoor blz 30. In
1366 is het gebouw aangevallen en
beschadigd door de bende van een
zekere Melijs Moenensz (VAN MIERIS,

Geschiedenis

III, blz 199).
In de jaren 1546/7 had de toren,

blijkens rekeningen, reeds een speelwerk. Dit werd in '56 9 vervangen
door een ander, afkomstig uit de
toren van de St. Nicolaaskerk; de
klokken ervan waren in 156i door
Pieter van den Ghein te Mechelen
gegoten, terwijl het mechanisme terzelfdertijd was vervaardigd door
diens stadsgenoot Mr Jan Engels.
In 166i werd dit klokkenspel uitgebreid met een klok van F. Hemony
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en in 1771 met vier, welke gegoten zijn door Joan Nicolaas Derck. De i7de eeuwse spits
werd in 1764 hersteld.
Het door vijf geprofileerde scheibogen op zuilen met koolbladkapitelen in twee beuken verdeelde rechtgesloten schip, waarschijnlijk daterend uit de tweede helft van de i5de eeuw,
moest in 1883 wegens bouwvalligheid worden afgebroken ; slechts de beide aan de toren
grenzende traveeen van de zuidbeuk bleven in sterk gewijzigde vorm bestaan, afb 13 en pl IX, 24.
Enige scheibogen zijn thans opgesteld in de tuin van het Rijksmuseum, dat ook twee van
deze kerk afkomstige deuren bezit. Het orgel werd overgebracht naar de Friese Doopsgezinde vermaning te Westzaan. De toren kreeg bij een algehele restauratie in de jaren 1922/4
i.p.v. de neogothische balustrade uit 1883 een nieuwe natuurstenen borstwering, waarvan
de gothische vormen zijn ontleend aan een pentekening van 1777 door C. Pronk; afb. in
Buiten, 192o, blz 252. Bij deze gelegendheid is ook het carillon geheel hersteld; de klokken
werden op twee na door de klokkengieter Taylor te Loughsborough (Engeland) bijgestemd,
terwijl er elf nieuwe gegoten werden, van welke er enige in de plaats zijn gekomen voor oude,
die niet meer gebruikt konden worden. Deze laatste zijn ondergebracht in het Museum.

De z.g. Speeltoren, afb 13/4, pl IX, 24 en X, die met zijn buiten de open
lantaarn hangende carillonklokken en zijn peervormige bekroning, de stad een
bijzonder elegant accent verleent, is bij de laatste restauratie uitwendig zoveel
mogelijk weer in zijn oude vorm gebracht en inwendig met betonconstructies versterkt. Van de bakstenen, door hoekblokken van natuursteen, spitsboognissen en
natuurstenen waterlijsten verlevendigde romp – XV B, bovenste geleding 1568/9 –
ligt slechts de westzijde geheel vrij ; de andere zijden gaan tot boven de tweede
waterlijst schuil achter de in 1883 sterk gewijzigde resten van het schip. De vier
zijden van de bovenste geleding vertonen naast elkaar Brie nissen, van welke de
brede middennis voorzien is van galmgaten met natuurstenen driepastraceringen.
De baksteentraceringen van de brede nis aan de westkant rusten in het midden op
een nog oorspronkelijk natuurstenen kraagsteentje. De driepasvullingen van de
buitenste nissen zijn deels nog oud.
De
gothische vormen van de op een sterk uitgekraagd spitsboogfries rustende, bij
Bekroning
de laatste restauratie aangebrachte borstwering, werden, zoals gezegd, ontleend aan
een pentekening van C. Pronk. De grotendeels uit Bentheimersteen bestaande,
speciaal voor het carillon gebouwde en dus uit 1568/9 dagtekenende, achtkantige
lantaarn, heeft geprofileerde korfboogopeningen met driepasvullingen. De steunberen, die de pijlers versterken, gaan halverwege de openingen van vierzijdige over
in •driezijdige; zij zijn versierd met spitsbogen met driepasvullingen. De loden
pinakels boven de steunberen werden tijdens de laatste restauratie naar oude gegevens
aangebracht. De peervormige i7de eeuwse afdekking maakt met de pinakels en open
bekroning een archaiserende indruk. De bekroning is beschilderd met de wapens
van de zes N. Hollandse steden.
Restant schip Het nog bewaard gebleven gedeelte van het schip van de voormalige Kleine Kerk
is aan de oost- en noordzijde afgesloten door nieuwe muren met overhoekse steunberen, in vorm aangepast aan de beide sterk vernieuwde steunberen, die de zuidmuur
versterken. Een steen met het jaartal 1883 in de oostgevel geeft de datum van deze
verbouwing aan; de westmuur links van de toren is geheel nieuw, aan de andere
zijde van de toren is hij met machinale steen beklampt. De zuidmuur is nog grotendeels oud. De beide oude steunberen, n1 de middelste en de westelijke, die overhoeks staat, waren tot in 1883 versierd met hoekblokken van natuursteen.
Inwendig De inwendige ruimte, afb 14, is onderverdeeld door binnenmuren, die vanaf de
Beschrijving
Uitwendig
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oosthoeken van de toren schuin naar de buitenmuren lopen; zij zijn in 1883 aangebracht tot schoring van de toren.
Aan de zuidzijde bevindt zich buiten de toren een, blijkens het daarop voorkomende
jaartal uit 1568 daterende, eiken spiltrap, die naar de derde verdieping voert; de
volgende verdiepingen zijn slechts via houten ladders bereikbaar. Op de tweede
verdieping is nog de speeltrommel en op de derde verdieping het opwindwerk uit
de i6de eeuw te zien. Op een balk leest men het opschrift : va meester ja engels is
dit werck . . . . en uit mechele gebrocht doe men xveLxi heeft geteld . . . . in dese
toern gestelt.
Klokken In de toren hangt een halfslagklok, van 95 cm middellijn met het randschrift: SOLI
DEO GLORIA HENRICUS MEURS ME FECIT 1620, en een ter aanduiding van het hele uur,
met een middellijn van t 5 o cm zonder randschrift of versieringen.
De oudste klokken van het carillon dragen resp. het randschrift MICHIEL ..., MARIA ...
(2 X ), JACOB . . . en HENRICVS . . BEN IC VAN PEETER VAN DEN GHEIN GHEGOTEN INT
IAER ONS HEEREN MCCCCCLXI; zij zijn versierd met een Renaissancefries, cherubijnenkopjes, afbeeldingen van de heiligen, waarnaar ze genoemd zijn, en medaillons met
o.a. het portret van Philips II. Elf klokken werden in 1922 vervaardigd door E. D.
Taylor. Twee klokken met het randschrift IOAN NICOLAUS DERCK ME FECIT HORNAE
AO 1771, een met FRANCISCUS HEMONY ME FECIT AMSTELODAMI ANNO 1661, een met SOLI
DEO GLORIA HENRICUS MEURS ME FECIT 1620 en een met PEETER BEN IC VAN PEETER
VAN DEN GHEIN GHEGOTEN INT IAER ONS HEEREN MCCCCCLXI bevinden zich thans in
Edams Museum.
Luth. Kerk DE

LUTHERSE KERK, Voorhaven 135, is in de jaren 1739/41 opgetrokken op
de plaats van het voorm. raadhuis, in 1 772 na een brand gerestaureerd en i 1_R41
inwendig hersteld (Teg. Staat, V, blz 484. –VAN DER AA, blz 22. — ALLAN, blz 38. —
p. COSTERUS, blz 72/3. – N.H. Oudh., III, blz 43. – KOK, Edam, blz I 15/6).
Beschrijving Het tussen de belendende huizen ingebouwde zaalkerkje heeft een deftige voorgevel
in Lodewijk XIV-stijl, p1 XI, 30, voorzien van drie grote rondboogvensters, geleed
door natuurstenen hoekpilasters en bekroond door een gebeeldhouwde attiek van
natuursteen met in het midden een afbeelding van de Lutherse zwaan. Boven de
door Ionische pilasters geflankeerde ingang een opschrift met het jaartal 1740.
Inwendig Het inwendige is sober; de vloer bestaat uit zandstenen plavuizen. De wanden
worden geleed door pilasters, Welke geleding langs het houten tongewelf is voortgezet.
Van de inventaris is het volgende vermeldenswaardig.
Preekstoel en Vierkante eiken preekstoel, XVIIIb, waarvan het rugschot zijvoluten heeft en het
doophek
klankbord aan de onderkant is voorzien van een gesneden rococo-ornament; de
spijlen van de trapleuning hebben een gesneden versiering. Eenvoudige doopbanken
en doophek, XIX A, geverfd.
Koperwerk Koperen predikantslezenaar en koperen voorzangerslezenaar, X VIIIb, versierd met
bladmotieven. Twee koperen doopbogen, XVIIIb, met eenvoudige opengewerkte
bekroningen.
orgei Orgel, vervaardigd in 1809 door Batz te Utrecht; de kas bekroond met vazen en
muziekinstrumenten en omgeven door gesneden rankwerk, waarin ornamenten met
muziekinstrumenten; alles in een late Lodewijk XVI-stijl.
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Wijzerplaat, geschonken door de Lutherse Gemeente van Zaandam, in een gesneden Wijzerplaat
rococo-omlij sting met bovenin : A.D./ I 772.
Avondmaalstafel, XVIId, met gedraaide poten en opgelegd met coromandelhout. Tafel
Koperen kroon, XVIId, voor twee rijen van zes kaarsen.
Lichtkroon
Portret van een breiende dame, M. J. Holbach, borststuk, 5 2 X 44 cm, door Kreetsmer Schilderijen
1795 ; portret, XVIIIa, van een onbekende dame, borststuk, 77 X 63 cm en een
portret, XVIIIa, van een onbekend heer, borststuk, 77 X 63 cm; alle Brie in 1903
verdoekt.
Gegraveerde zilveren avondmaalsbeker, hoog 18 cm, bovenaan versierd met de Zilverwerk
allegorische figuren van Geloof, Hoop en Liefde in cartouches, omlijst met
sphinxen, vogels, bloemen en vruchten. Onderaan twee vissersscheepjes en de
apostelen Petrus en Joannes. Onder de bodem is een huismerk aangebracht, waaromheen de letters C. G.R.I.. Keur van Enkhuizen, jaarletter A (1637 ?), meesterteken een kalf in een rechthoekig veld, pl CV, 255.
Twee zilveren broodschaaltjes, XVIIIc, diameter 16 cm, met een gegoten randje in
rococostijl. Merken : Amsterdam, Holland, S (1752), meesterteken van Otto Knoop
(VOET 317 c).
Zilveren doopbekken, diameter 36 cm, met een gegoten rococorand, geschonken
in 1762. Onder de rand: dick dickman fecit. Merken: Haarlem, Holland, D (1762),
meesterteken: DM (monogram), p1 CII, 248.
Ouwelschaal van gedreven zilver, midden XVII, hoog 15 cm, op een uitgeschulpte
voet met bloemrozetten ; de opengewerkte baluster vertoont draken en dolfijnenkopj es.
Midden op de met bloemen versierde uitgeschulpte schaal het beeldje van een zwaan.
Geen merken, pl C, 244.
Tin
Tinnen doopkannetje met deksel, XVIIIa, hoog 22 cm.
DE DOOPSGEZINDE VERMANING, gelegen achter de huizen van het Jan
Nieuwenhuizenplein, is een typisch onopvallend dissenterskerkje, gebouwd in 1702
nadat het vorige in 1699 ernstig door brand was beschadigd (Teg. Staat, V, blz 485.
VAN DER AA, blz 22/3. – ALLAN, blz 3/4. – P. COSTERUS, blz 75. – N.H. Oudh., III,
blz 43. – KOK, Edam, blz 116). Het rechthoekige bakstenen zaalkerkje, afgedekt door
een schilddak, heeft eenvoudige rondboogvensters. Inwendig een houten gewelf en
trekbalken. Langs de wanden, die zijn voorzien van een eiken lambrizering, bevinden
zich eiken banken, X Villa. De uiterst eenvoudige zeskantige eiken preekstoel, X Villa,
heeft getoogde panelen en een aan de randen geprofileerd klankbord. Het eikenhouten
doophek, XVIIIa,– samengesteld uit rechthoekige panelen, verdiepte pilasters en een
kroonlijst, rustend op balusters – dient thans tot borstwering van de orgelgalerij.

Doopsgez.
Vermaning

DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK van de H. Nicolaas, Voorhaven 124, een
gebouw in klassicistische trant, gewij d 1825, vergroot 1847, bezit
Schilderij op doek van circa 25o X 200 cm met een voorstelling van de Kruisiging,
Vlaamse School, + 1650; onder het kruis staan de H.H. Maria Magdalena, Maria
en Joannes en geharnaste krijgslieden.
Zeer beschadigd paneel, XVId, 126 x 99 cm, met een voorstelling van de Kruisafneming.
Lavabotafeltje, XVIIIa, met gesneden loofwerk en de afbeelding van een adelaar.

R.K. Kerk
Schilderijen

Lavabotafel
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Monstrans van gedreven zilver, XVIIIa, hoog 8o cm; de voet versierd met cherubijnenkopjes en een ovaal medaillon met een afbeelding van Christus-Koning; de
nodus met rozetten en loofwerk. Rond het expositorium een vergulde stralenkrans
en de gedreven figuren van God de Vader, het Lam Gods, engelen, een kroon en
als modern toevoegsel een wijnrank. Merken: 's Gravenhage, Holland, meesterteken van Jean Sonnier ? (voET, 104), geen jaarletter.
Monstrans van gedreven zilver. Het expositorium, op een i9de eeuwse voet en stam,
wordt omgeven door vergulde stralen en twee wolkenkransen, XVIIIc, waarvan de
buitenste onderaan twee rocaille-ornamenten heeft, verder twee engelfiguren en
bovenaan de figuur van God de Vader tussen twee cherubijnen; boven deze laatste
figuur een duff. Er zijn geen merken te bespeuren.
Vergulde miskelk van gedreven zilver, hoog 29 cm; merken: Amsterdam, Holland,
M (1674), meesterteken als voET, I II ; tussen de cherubijnenkopjes, waarmee de
uitgeschulpte voet versierd is, zijn het Laatste Avondmaal, de Kruisiging en de
Verrijzenis afgebeeld; de nodus heeft cherubijnenkopjes en de figuren van heiligen
in medallions. Om de cuppa is een ajouren versiering aangebracht met cherubijnenkopjes, schelpornamenten en lijdensattributen.
Vergulde miskelk van gedreven zilver, hoog 29 cm; merken: Haarlem, 0 (1634),
meesterteken van P. C. Ebbekingh (voET, 16). Op de uitgeschulpte voet bevinden
zich, tussen de lijdensattributen, medaillons met de afbeeldingen van heiligen en de
H. Maagd. De nodus is versierd met cherubijnenkopjes; rond de cuppa zijn in
medaillons de H.H. Willibrord, Bonifacius en Augustinus afgebeeld.
Zilveren hostiebusje, XVII A, hoog i i cm, met de gegraveerde afbeeldingen van de
H. Maagd, de HH. Maria Magdalena en Nicolaas. Haarlems keurstempel, jaarletter
R (1637), meesterteken van P. C. Ebbekingh (voET, 16).
Ovaal zilveren ampullenblad, XVIIa, grootste diameter 21,5 cm, met in het midden
een sterk uitgesleten gegraveerde voorstelling van het Lam Gods. Geen merken te
bespeuren.
Twee zilveren ampullen, hoog 14,5 cm, in eenvoudige maar sierlijke Lodewijk XVIvormen. In een gegraveerde bloemenrand dragen zij de inscriptie: vernieuw0798.
Merken: Amsterdam, Holland, P (1798), meesterteken NB.
Godslamp van gedreven zilver, geschonken in 1668, hoog 26 cm, versierd met
cherubijnenkopjes, cartouches met MAR en nis en een afbeelding van de apostel
Petrus. Op dit vrij onlangs gerestaureerde stuk zijn geen merken te bespeuren.
Wierookvat, XVIIc, van gedreven zilver, hoog 29 cm, spaarzaam versierd met
enkele cherubijnenkopjes; geen merken te bespeuren. Wierookscheepje, XVIIIa,
hoog 13 cm; merken: Amsterdam, Holland, S (1728), meesterteken waarschijnlijk
van Abraham van Waasbergen (voET, 170). De primitieve ornamentatie vertoont
als hoofdmotief klokjes.
Zilveren crucifix met corpus en beslag, XVIIIb, hoogte circa 5o cm.
Zilveren misaalbeslag, XVIIb, met gegraveerde voorstellingen van de Westerse
kerkvaders, de Evangelisten, de apostelen Petrus en Paulus en diverse andere heiligen.
Vier kandelaars van gedreven zilver, hoog 43 cm, Amsterdams keurstempel, meesterteken van Thomas Bogaert (voET, 41), jaarletter N (1644). De op klauwtjes rustende
voet vertoont cartouches, waarvan de omlijsting een masker bevat; de nodus is
versierd met cherubijnenkopjes. Zes kandelaars van gedreven zilver, hoog 64 cm; de
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voet heeft rijk bladornament, medaillons met afbeeldingen van diverse heiligen en
engelkopjes; om de nodus cherubijnenkopjes, vender vruchten en loofwerk; een der
kandelaars draagt het keurstempel van Amsterdam, het meesterteken van Joannes
Bogaert, (vorr, 54) en de jaarletter T (1650).
Gedreven zilveren offerschaaltje op voet, hoog 9,5 cm, met godrons. Merken:
's Gravenhage, Holland, E (1776), onleesbaar meesterteken (FREDERIKS, Dutch
Silver, 22).
Een uit deze kerk afkomstig zilveren wierookvat, XVIa, p1 XCV, 229, diameter
I 2 cm, dat veel overeenkomst vertoont met een wierookvat, afgebeeld op een
gravure van M. Schongauer, is thans in het bezit van Z.H.E. de Bisschop van Haarlem
(Bull. Oudh. B., 1903/4, blz 146. - Cat. Nat. tent. Kerk. Kunst te 's Hertogenbosch,
1913, nr 29o. - P. JESSEN, Meister des Ornamentstichs, pl II).
Modern kazuifel met laatgothisch in het begin van deze eeuw vernieuwd borduurwerk in zijde en gouddraad aan kruis en kolom, XVIa. Aan de rugzijde zijn afgebeeld, de Kruisafneming, de Graflegging, Christus in het Voorgeborgte, de vrouwen
bij het Graf en Christus verschijnend aan Maria; aan de voorzijde, Christus vetschijnend aan Maria Magdalena en Christus, die Thomas zijn woonden toont (afb.
St. Lucas, 1909/10, blz 113.- Vgl B. JANSEN, Laat Gothisch borduurwerk, 's Gravenhage, 1947, nr 39).
Pluviale met borduurwerk in zijde en gouddraad. Op de clipeus, XVIb, de Kroning
van Maria door twee engelen, omgeven door musicerende en aanbiddende engelen
en omlijst met Renaissance-ornament. De aurifrisiae vertonen onder baldakijnen de
figuren van de H.H. Hieronymus, Philippus, Gregorius, Andreas, Paulus, Augustinus, Thomas en Ambrosius (B. JANSEN, o.c., nr 40).
Aan een modern velum een geborduurd medaillon, XVIb, met een voorstelling van
de wonderbare broodvermenigvuldiging (B. JANSEN, o.c., nr 41).
Clipeus met borduurwerk in zijde en gouddraad, XVI, met een voorstelling van het
Laatste Avondmaal (B. JANSEN, o.c., nr 42).

Paramenten

GEBOUVEN VAN LIEFDADIGHEID
HET WEESHUIS, Kerkstraat 23, in 1558 gesticht door de priester Matthias Tynicy
Matthiasz - vgl twee gewassen pentekeningen door H. de Winter in Rijksarch.
Haarlem - is in de vorige eeuw zodanig gewijzigd, dat van het i6de eeuwse gebouw
nog slechts de beide t.o.v. de Lange gevels gerende eindgevels in gewijzigde vorm
over zijn, benevens een gevelsteen met de voorstelling van spelende kinderen (Teg.
Staat, V, blz 483. - TIELENIUS KRUYTHOFF, blz 32. — ALLAN, blz 19/20. — P. COSTERUS,
blz 8 I. - N.H. Oudh., III, blz 45. - Bij dr. bisd. Haarlem, 31, blz 164).

Weeshuis

HET PROVENIERSHUIS, Jan Claesz Brouwersgracht 29-44, is in 1555 gesticht Proveniershuis
door J. C. Brouwer.
LITERATUUR. Oudh. en Gest., II, blz. 296. - TIELENIUS KRUYTHOFF, blz 3I vlg. - ALLAN, blz 18, Literatuur
75 vlg. - P. COSTERUS, blz 81. - N.H. Oudh., III, blz 45.— Bijdr. bisd. Haarl., 3 I, blz 17o
vlg. - Monasticon Batavum, I, blz 65. - KOK, Edam, blz 117.
GESCHIEDENIS. Het Proveniershuis staat op het z.g. Bagijnenland, waarschijnlijk op de oude Geschiedenis
plaats van het reeds in 1427 vermelde Maria Magdalenaconvent van de Tertiarissen - dikwijls
aangeduid als Bagijnen -, welk convent, blijkens het woord Sorores op de cartonkaart van
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Jacob van Deventer, omstreeks 1 5 6o ten Z. van de Grote Kerk heeft gestaan. Dit laatste
wordt bevestigd door de mededeling van TIELENIUS KRUYTHOFF, dat bij de stadsbrand van
i6oz het vuur, aangewakkerd door de westenwind, van de kerk het eerst oversloeg naar de
in 1572 gespaard gebleven refter van het Bagijnhof.
Beschrijving

De beide, ongeveer hacks t.o.v. elkaar staande door een zadeldak gedekte vleugels
voor resp. tien en vijf woningen, grotendeels XVII, vertonen vele sporen van latere
wijzigingen. De zadeldaken worden afgesloten door puntgevels. De ingangen zijn
voorzien van bovenlichten; de vensters merendeels van i8de eeuwse schuiframen.
De dakkapellen zijn versierd met een fronton en zijpilasters. Op het erf een hardstenen lantaarnpaal, XVIII, uit Broek in Waterland (vgl blz 21, 26 en 29).
WOONHUIZEN EN PAKHUIZEN

Indien niet anders vermeld opgetrokken van baksteen:
Achterhaven Achterhaven 103. Houten huisje – XVI A, pl XXI, 5o, in 192o aangekocht door
de Ver. H. de Keyser en in 1935 gerestaureerd – met een overgekraagde puntgevel
op zes consoles boven een onderpui met gekoppelde deur-, venster- en bovenlichtkozijnen en een deurkalf, dat versierd is met een laatgothische accoladeboog en
rozetten. De bovenhelft van de deur kan aan de draaistaaf omhoog worden geschoven. De zijgevel en het voorschot zijn niet oorspronkelijk; de vensters hebben,
met uitzondering van het bovenlicht, eerst in 1935 glas-in-lood gekregen. Vgl afb
N.H. Oudh., III, blz 49. De inwendige constructie wordt gevormd door een samenstel van eikenhouten muurstijlen, moerbinten met korbelen en kinderbalkjes, alles
op een bakstenen voeting.
Baanstraat Baanstraat 9. In- en uitgezwenkte gevel, XVII A, versierd met natuursteenblokken
en gele baksteen. De onderpui en de vensters zijn gewijzigd.
Baanstraat 13. Rechtafgedekte voorgevel van twee verdiepingen met een hogere
middenpartij in de vorm van een trapgeveltje, waarvan de toppilaster rust op een
maskerkraagsteen, die tevens sluitsteen is van de ontlastingsboog van het eronder
gelegen venster. Onder de vensters van de eerste verdieping komen twee natuurstenen cartouches voor met AN-1655. De in de i8de eeuw gewijzigde onderpui bevat
een ingangsomlijsting van verdiepte pilasters, waarin een gesneden deur, XVIIId,
en een eenvoudig snijraam. Schuiframen XIXa. De vensters van de verdiepingen
hebben hun oude roedeverdeling verloren. In de geveltop een drietal sierankers.
Breestraat Breestraat 8. Trapgevel, XVIId, boven een in de vorige eeuw vernieuwde onderpui;
de toppilaster rust op een maskerkraagsteentje.
Damplein Damplein 8. Woonhuis, XVIb, afb 15, pl XX, 49 en XXII, 54, in 1895 gerestaureerd en tot stedelijk Museum ingericht (Die Denkmalpflege, 1 904, blz 2.9/32.
– N.H. Oudh., III, blz 45/7. – Buiten, I912., blz 558) De met natuurstenen lijsten en
hoek- en boogblokken verlevendigde en van natuurstenen kruiskozijnen voorziene
trapgevel aan de voorzijde heeft door zijn asymmetrische indeling en levendige
contour een laatgothisch karakter; ook de profilering van de pinakels en het beeldhouwwerk van de kraagstenen, waarop zij rusten is laatgothisch; de kraagstenen
doen sterk denken aan de consoles van de Librije. Voor het overige is de invloed
van de Renaissancestijl goed merkbaar: de pilasters van natuur- en baksteen in de
bovenhelft van de onderaan vernieuwde onderpui hebben Renaissancekapitelen; zij
rusten op kraagsteentjes van Welke de buitenste resp. een Renaissanceversiering en
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het wapen van Keizer Karel V
vertonen; tussen de pilasters
komen met natuursteenblokken
verlevendigde uitgekraagde ontlastingsbogen voor. Een Renaissancekarakter vertonen ook de
boven de eerste waterlijst kandelabervormig beginnende en
met merendeels gebeeldhouwde
schachtringen versierde kolommetjes onder de zijpinakels ; de
aanzetblokken van de ontlastingsbogen van beide vensters
der eerste verdieping hebben een
Renaissance-ornament. Het kolommetje onder de toppinakel
A-A
heeft grotendeels voor het later
ingebroken zolderluik moeten
plaats maker. De pinakelbekroningen zijn in 1895 opnieuw
aangebracht. Aan de tuinkant
wordt bijna de gehele gevelbreedte in beslag genomen door
een eikenhouten onderpui, XVIIa
maar gewijzigd. De beide met elkaar doorkruisende ontlastingsbogen gedekte vensters van de
verdieping hebben houten kruiskozijnen met glas-in-lood, XVII;
boven en onder deze vensters
komen uitgemetselde tandlij stj es
voor. De top is gewijzigd. Het B
huffs, hoewel van baksteen, is
constructief bezien een houtbouw, waarvan het skelet gevormd wordt door een samenstel
van muurstijlen, moerbalken met
korbelen en deels nog gothische
B-B
sleutelstukken en kinderbalkjes.
5
0
I
De dakstoel heeft kromhouten.
Mb. 15. Edam. Damplein 8
De inwendige indeling van het
gelij kvloerse is waarschijnlij k
nog de oorspronkelijke. Vanuit het voorhuis voert een houten spiltrap naar boven.
Een glazen binnenpui, in '895 sterk gecompleteerd, bevindt zich tussen dit voorhuis
en de opkamers en de kelderkamer. Deze tussenvertrekken worden op hun beurt
weer door een glazen puff gescheiden van de tuinkamer, die door een gang met het
M
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voorhuis in verbinding staat. Opmerkelijk is de vanuit de kelderkamer bereikbare
drijvende kelder, een gemetselde bak, die vrij op het grondwater drijft (afb. i5). De
deur, die van het voorhuis uit toegang naar de gang geeft, is voorzien van gesneden
boogzwikken, XVII. In het voorhuis een tegelfries ; in de schouw van de kelderkamer een tegeltableau, XVII. In de achterkamer bevinden zich een uit het voormalige H. Geesthuis afkomstige gesneden mansfiguur, XVII, als balkdrager en een
bedstede, waarvan de deuren laatgothische briefpanelen vertonen.
Doelland Doelland 3-5. Tweelinggevel – XVIIa, eigendom van de Ver. H. de Keyser –,
waarvan de trapgevel rechts behouden is maar het linkergedeelte is veranderd in een
eenvoudige puntgevel. Boven de gewijzigde onderpui is de oude puibalk nog aanwezig ; hoger bevindt zich een uitgemetselde lijst van gele baksteen. De halfronde
ontlastingsbogen zijn met gele baksteen verlevendigd. De trapgevel heeft nog een
origineel getoogd zolderdeurkozijn met bovenlicht, waarin een onder- en bovendeur
van geprofileerde planken.
Doelland 9. In- en uitgezwenkte topgevel met vlechtingen, XVIIa, onderpui en
vensters gewijzigd. Het fries wordt afgedekt door een lijst van natuursteen. Het
maskerkraagsteentje van de toppilaster bevindt zich in het midden van de strek van
het bovenste venster, die, evenals de strekken van beide vensters der hoofdverdieping, is samengesteld uit rode en gele baksteen.
Doelland ii. Gepleisterde trapgevel, XVII, waarvan de toppilaster rust op een
maskerkraagsteentj e.
Eilandgracht Eilandgracht 7-8. Gekoppelde trapgevels – XVIIc, gerestaureerd in 1946 – boven
een gewijzigde en bij de restauratie grotendeels vernieuwde onderpui. Boven de
vensters korfbogige ontlastingsbogen met terugliggende boogtrommels. Het fries
wordt afgedekt door een uitgemetselde lijst van baksteen. Het zoldervenster heeft
nog een tweelichtkozijn, XVII, waarvan het linkerluik is samengesteld uit geprofileerde planken. De ontlastingsboog hierboven bevat een natuurstenen maskersluitsteen, die tevens tot kraagsteen dient van de deels nieuwe toppilaster. De linkergeveltop is bij de restauratie naar voorbeeld van de andere gecompleteerd, pl XXIII, 56.
Eilandgracht 9 . Trapgeveltje – XVIIc, gerestaureerd in 1946, pl XXIII, 5 6 – boven
een gewijzigde onderpui. Het fries boven de oude puibalk wordt afgedekt door een
uitgemetselde bakstenen lijst. Het zoldervenster, XVIII, heeft een halfronde ontlastingsboog met natuurstenen aanzetblokken en een terugliggende boogtrommel.
De maskersluitsteen dient op de gebruikelijke wijze als kraagsteen voor de bovenaan
nieuwe toppilaster.
Gevangenpoort- Gevangenpoortsteeg 6. Voormalige leerlooierij, XVII B, een grotendeels houten
steeg
gebouw van twee verdiepingen met wanden van gepotdekselde planken onder een
met de straat parallel gelegen zadeldak.
Gevangenpoortsteeg 1 5 –17. Verminkt tweelinggeveltje, XVIIc, met een gewijzigde
onderpui, waarvan de oude puibalk nog aanwezig is. De toppilaster van beide
geveltoppen – oorspronkelijk ongetwijfeld trapgevels – rusten op maskerkraagsteentjes, die wederom tevens sluitsteen zijn van de ontlastingsbogen van de eronder
gelegen in de i8de eeuw gewijzigde vensters. Het fries wordt gedekt door een uitgemetseld lijstje van baksteen.
Grote Bult Grote Bult 12. Boven een onderpui, – XIXa, met een ingangsomlij sting van gegroefde pilasters met gesneden consoles en een met diamantkoppen versierde puibalk,
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— een sterk gewijzigde tweelinggevel, XVIII, waarvan het fries is afgedekt door
een uitgemetseld bakstenen lijstje. De ingang bevat een gesneden deur en een snijraam, XIXa.
Grote Bult 25-27. Gekoppelde trapgevels, XVIId, van Welke de topgevel links in
1936 is vernieuwd. Onderpui XIX.
Grote Kerkstraat 30. Door pilasters, verbindende lijsten en friezen met vlechtingen Grote Kerkstraat
geleed typisch N. Hollands in- en uitgezwenkt topgeveltje, XVId, pl XXII, 52,
opvallend door de gemetselde aanzetvoluten, de met straalvormig metselwerk gevulde boogtrommels ter weerszijden van de toppilaster en het fronton boven het
gewijzigde zoldervenster; alles van baksteen. Onderpui XIX.
Grote Kerkstraat 32. In- en uitgezwenkt topgeveltje, XVId, pl XXII, 51, evenals
het vorige geleed door pilasters en verbindende lijsten. De uitvoering is verder veel
eenvoudiger; slechts het onderste fries is met vlechtingen versierd. De onderpui
en het zoldervenster zijn gewijzigd.
Grote Kerkstraat 39-41. Gewijzigd huffs van een verdieping, XVIIIb, met in de
rechtafgedekte voorgevel schuiframen en twee ingangen met snijramen, XVIII, en
vroeg i 9de eeuwse deuren; boven de voorgevel drie dakkapellen, gedekt door gebogen
doorbroken frontons. In de hal vier goed gesneden laatgothische balksleutels,
XVI A, pl VII, 18. Een zaal, overdekt door een balkenplafond met korbelen en
geprofileerde sleutelstukken dient thans als hulpkerk van de Hervormde Gemeente.
Zie ook hiervoor blz 37.
Hoogstraat z. Trapgevel — gebouwd in 1607, blijkens een jaartalsteen tussen beide Hoogstraat
vensters van de eerste verdieping, en gerestaureerd in 1945 — met een grotendeels
gave onderpui met gekoppelde deur-, venster- en bovenlichtkozijnen, die bij de
restauratie van glas-in-lood, een nieuwe deur en luiken voorzien is. Het fries is onversierd. Onder de bij de restauratie aangebrachte kruiskozijnen van de vensters, die
gedekt worden door halfronde ontlastingsbogen met terugliggende boogtrommels,
bevinden zich natuurstenen waterlij sten. De Bogen hebben aanzetblokken en maskersluitstenen van natuursteen. De sluitsteen van de bovenste boog is tevens kraagsteen
van de toppilaster.
Hoogstraat io. Gewijzigde topgevel, XVII, oorspronkelijk waarschijnlijk trapgevel,
boven een onderpui, XVIIId, met een ingangsomlijsting van pilasters. Onder de aanzetten van de gevel bevinden zich leeuwenmaskers.
Hoogstraat 12. In een moderne gevel twee leeuwenmaskers, XVII.
Kleine Bult 2. Trapgevel, XVIIc, met verminkte top boven een moderne onderpui. Kleine Bult
Bowen de beide vensters van de verdieping korfbogige ontlastingsbogen met aanzetblokken en een maskersluitsteen van natuursteen en terugliggende boogtrommels.
Kleine Kerkstraat 3. Gewijzigd puntgeveltje, XVIII, waarvan de toppilaster rust op KleineKerkstraat
een maskerkraagsteentje.
Kleine Kerkstraat 2. In moderne gevel vier gevelstenen, XVII, met de voorstellingen
van een vrouw, die een boek schrijft ; twee mannen, die met een passer op een globe
meten; Minerva ? en een hand met een schrijfpen, gekroond. Afb in N.H. Oudh.,
III, blz 5i en 5 2.
Kleine Kerkstraat 6. Vrij onlangs in een trapgevel veranderde puntgevel, XVIII A,
met sierankers. De ingang heeft een pilasteromlijsting; de ramen zijn gemoderniseerd.
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Kleine Kerkstraat 8. Met waterlijsten en boogblokken van natuursteen en smeedijzeren sierankers verlevendigde trapgevel – XVIIb, gerestaureerd in 1936 – boven
een vroeg i9de eeuwse in 1936 gewijzigde onderpui. De ingang met gesneden deur
en snijraam wordt omlijst door verdiepte pilasters en een sterk geprononceerde kroonlijst. Onmiddellijk boven de houten puibalk bevindt zich in een cartouche-achtige
omlijsting met rolwerk een steen met het wapen van Prins Maurits, gehouden door
twee leeuwen, afb in N.H. Oudh., III, blz 5z. Bij de restauratie heeft men de boogtrommels terugliggend gemaakt, de vensters van nieuwe schuiframen voorzien en de
vensterontlastingsboog in het bij die gelegenheid vernieuwde bovendeel van de topgevel een van elders afkomstig maskersluitsteentje gegeven. Ook de leeuwenkop
onder de toppilaster komt van elders.
Kleine Kerkstraat io. In een puntgevel veranderde met natuurstenen hoek- en boogblokken en waterlijsten verlevendigde trapgevel – XVITc, gerestaureerd in 1946 –
boven een moderne onderpui. De ontlastingsbogen boven de gewijzigde vensters
hebben maskersluitstenen.
Kleine Kerkstraat i2. Ingezwenkte halsgevel, XVIIIc, bekroond door een doorbroken gebogen fronton en voorzien van een ingangsomlijsting van gegroefde
pilasters met een gesneden deur en een snijraam, XIXa. Ramen gelijkvloers modern.
Lingerzijde Lingerzijde 9. Deels gewijzigd trapgeveltje met toppilaster, XVIIb, boven een vernieuwde onderpui.
Lingerzijde II. Met een fronton bekroond ingezwenkt halsgeveltje, XVIIIA, boven
een vernieuwde onderpui.
Lingerzijde 23. Brede ingezwenkte halsgevel met een doorbroken fronton, XVIII A,
boven een gewijzigde onderpui.
Lingerzijde 33. Dubbel herenhuis, XVIIId, pl XXVI, 65, onder een afgeknot
schilddak, waarvan de nokhoeken door vier schoorstenen zijn geaccentueerd. De
door een rechte kroonlijst op Lodewijk XVI-consoles afgedekte, van hoeklisenen
en een natuurstenen punt voorziene voorgevel heeft in het midden een rijkversierde
ingangspartij in Lodewijk XVI-stijl met een enigszins archalserende vensteromlij sting,
een gesneden deur en een snijraam. Onder het venster tussen ranken de alliantiewapens
Pont x Boot. Het snijraam bevat een Mercuriusfiguur tussen de symbolen van handel
en scheepvaart. De schuiframen stammen uit het begin van de vorige eeuw, evenals
de twee halfrond afgedekte dakkapellen. De door kettingen verbonden natuurstenen
stoeppalen voor het huffs zullen nog uit de bouwtijd dateren.
In de tuinkoepel aan de achterzij de een schoorsteenmantel en betimmering in
Lodewijk XVI-stijl.
Lingerzijde 35. Moderne ingezwenkte halsgevel met oude rococo-afdekkingen;
onder de top staat 1759.
Lingerzijde 39. Dubbel herenhuis; tuinkoepel, XIXa.
Lingerzijde 63. Geveltje, XVIIa, met in- en uitgezwenkte top, afgedekt door bakstenen collagen en horizontaal verdeeld door twee friezen met vlechtingen. De toppilaster rust op een maskerkraagsteen. De puff en de vensters zijn gewijzigd.
Lingerzijde 26. Bakstenen woonhuisje, XVIIIa, waarvan het houten voorschot eenvoudige windveren heeft.
Lingerzijde 36. Pand van een verdieping, XVIIId – het oude koetshuis van nr 33 –
met twee paar dubbele staldeuren, een met een snijraam in Lodewijk XVI-stijl.
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Lingerzijde 60. Ingezwenkte met een fronton bekroonde halsgevel, XVIIId, waarin
de deur en de ramen gewijzigd zijn.
Lingerzijde 68. Gaaf geveltje van een verdieping, afgedekt door een rechte geblokte
kroonlijst, XIXa; boven de ingang een snijraam.
Nieuwehaven 24. In 1949 gerestaureerd dubbel herenhuis, pl XXVI, 66, waarvan
de rechtafgedekte voorgevel van twee verdiepingen, XIXa, hoeklisenen heeft en een
middenrisaliet met een ingangs- en vensteromlijsting in late Lodewijk XVI-Stijl; de
ingang voorzien van gesneden dubbele deuren en een snijraam. Het dak heeft op
de vier nokhoeken bolvormige bekroningen. De door kettingen verbonden natuurstenen stoeppaaltjes en de ijzeren trapleuningen naast de ingang zullen eveneens
uit het begin van de vorige eeuw stammen. De gang heeft een stucversiering in
Lodewijk XIV-stijl met bloemenmanden en een monogram, pl XII, 34. De wanden
van een der bovenvertrekken zijn geheel bekleed met geschilderd behang, XVIIIb,
waarop de geschiedenis van David en Abichail is uitgebeeld. Dit behang, toegeschreven
aan W. Rave, de vervaardiger van het behang in het raadhuis, is in 1951 – na van
192o tot 1949 elders opgeborgen to zijn geweest – gerestaureerd, p1 XII, 32; vgl
blz 27.
Nieuwehaven 38. Steen met de afbeelding van een vogel en Anno 1623.
Nieuwehaven 39. Eenvoudig puntgeveltje, XVII B, gerestaureerd in 1912, pui en
zoldervenster gewijzigd. Bowen de houten puibalk een gevelsteen met de voorstelling van een kromme boomstam en het opschrift TNT KRUMHOUT.
Nieuwehaven 40-41-42. Moderne huisjes, de middelste voorzien van een ingezwenkte halsgevel, afgedekt door een van elders afkomstige gebeeldhouwde omlijsting van natuursteen, XVIIIb. In de gevels zijn een aantal uit Amsterdam afkomstige gevelstenen ingemetseld; drie met de allegorische figuren van Geloof,
Hoop en Liefde, een met een voorstelling van het Kuipersbedrijf en een met een
Jager en het onderschrift TNT WILDT SCHUT.
Nieuwehaven 57. Pakhuis, XVIIIa, met een houten puntgevel boven een deels vernieuwde bakstenen pui.
Nieuwehaven 62. Herenhuis met een rechtafgedekte voorgevel van twee verdiepingen, XIXa. De Ionische ingangsomlijsting bevat gesneden dubbele deuren, een
rondbogig kalf en een snijraam. De stoep is voorzien van hardstenen palen en ijzeren
leuningen. Links naast de gevel bevindt zich een eenvoudiger ingang in dezelfde
trant als de hoofdingang.
Jan Nieuwenhuyzenplein 9. Door lijsten en hoekblokken van natuursteen en smeedijzeren sierankers verlevendigde trapgevel, waarvan het door leeuwenmaskers afgesloten fries boven het hoge benedengedeelte typische Vredeman de Vries-cartouches
bevat met ANNO-1622 en een steen, waarop een struisvogel is voorgesteld. De toppilaster rust op een maskerkraagsteen. De deur en het snijraam, XIXa, hebben
een omlijsting, XVIII, van verdiepte pilasters ; de ramen zijn in het begin der
vorige eeuw gewijzigd. Een steen uit 18 96 met het borstbeeld van Ds Jan
Nieuwenhuyzen herinnert aan het feit, dat in dit gebouw in het jaar 1784 de Maatschappij tot Nut van het Algemeen werd opgericht, pl XI, 30.
Jan Nieuwenhuyzenplein 1 1. Hoge ongelede trapgevel, XVIIa, pl XI, 30, met
smeedijzeren sierankers en een maskerkraagsteentje onder de toppilaster. Deur en
ramen gewijzigd. Voor dit huffs en het vorige natuurstenen stoeppaaltjes, XVIIId.
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Nieuwe Vaartje 171. Houten voorschot met uitgeschulpte windveren boven een
bakstenen onderpui – XVIII B, gerestaureerd in 1942 – met een vroeg i9de eeuwse
ingang en schuiframen. Van folkloristische waarde is de puibalk met zijn gesneden
en gepolychromeerde voorstellingen en typische bijschriften.
Prinsenstraat Prinsenstraat 14. Huisje – XVIId, gerestaureerd in 1951, p1 XXV, 63 – met inwendig een z.g. smuiger, waarvan de paarse tegeltjes bijbelse voorstellingen dragen
en in het midden een tableau vormen met o.a. een afbeelding van de voormalige
gevel.
Schepenmakers- Schepenmakersdijk 2-3. Pakhuisjes, XVIII A, met gekoppelde houten topgevels,
dijk waarin een zolderdeur met bovenlicht.
Spui Spui 3. Gekoppelde ingezwenkte halsgevels, XVIII A, met gewijzigde ramen boven
een verminkte onderpui.
Spui 5. Eenvoudige ingezwenkte halsgevel, XVIII A, waarvan het venster gelijkvloers gewijzigd is.
Spui 6. Gevel – XIXa, in 192 7 aangekocht door de Ver. H. de Keyser en gerestaureerd in 1937 – van twee verdiepingen onder een rechte kroonlijst, waarop een driehoekig fronton – met blad- en bloemslingers als omlijsting van een ovaal venster –
tussen twee houten balustrades. De rechtertravee wordt ingenomen door een ingangspartij in late Lodewijk XVI-stijl, waarbij de gesneden deur en het gesneden bovenlicht worden geflankeerd door gegroefde Ionische pilasters, p1 XXVI, 67.
Spuistraat Spuistraat 2. Door een gebroken fronton bekroonde ingezwenkte houten halsgevel
met bakstenen onderpui, XIXa.
Spuistraat 3. Gewijzigd trapgeveltje, XVIId, boven een verminkte onderpui.
Spuistraat 7. Trapgevel, XVIId, boven een onversierd fries, afgedekt door een uitgemetselde lijst van gele baksteen, en bekroond door een toppilaster op een eenvoudig bewerkt kraagsteentje. De vensters zijn gewijzigd; het benedenvenster is
modern. De ingangsomlijsting uit het midden van de i8de eeuw is nog aanwezig;
towel de gesneden deur, als het snijraam boven de sterk geprononceerde kroonlijst
worden geflankeerd door verdiepte pilasters.
Spuistraat i 7. Door uitgemetselde rollagen afgedekte en door een bakstenen fronton
bekroonde ingezwenkte halsgevel. De omlijsting van de ingang met bovenlicht is
gecombineerd met die van het erboven gelegen venster. Ingang en venster worden
gedekt door sterk geprononceerde kroonlijsten. De onderste kroonlijst is verkropt
boven de beide verdiepte pilasters aan weerskanten van de ingang. In het door twee
verdiepte pilasters geflankeerde paneel onder het venster is het jaartal 1 726 geschilderd. De ramen zijn merendeels gewijzigd.
Spuistraat 19. Met sierankers verlevendigd trapgeveltje boven een fries met vlechtingen, waarin twee natuurstenen cartouches voorkomen met ANNO-I 6i 8. De bovenste
van de korfbogige vensterontlastingsbogen heeft als sluitsteen de met een leeuwenmasker versierde kraagsteen van de toppilaster. De onderpui en de vensters zijn in
de 18de eeuw gewijzigd; de oude puibalk is echter nog gedeeltelijk aanwezig. De
deur in eenvoudige rococotrant en het snijraam worden geflankeerd door op eigenaardige wijze versierde pilasters, XVIIIc.
Spuistraat 29. Woonhuisje, XVIIIb, onder een parallel aan de straat gelegen zadeldak met een door een doorbroken fronton bekroonde dakkapel. De ingang heeft een
pilasteromlij sting.
Nieuwe Vaartje
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Spuistraat 3i. Ingezwenkt houten voorschot boven een bakstenen onderpui, waarin
de ingang met bovenlicht geflankeerd wordt door geblokte pilasters, XVIIId.
Matthijs Tinxgracht 9, 1 o en II. Boven de ingangen van moderne woningen sluitstenen met groteske koppen, XVIIb, afkomstig van het voormalige Prinsenhof, later
„Heerenlogement". In de hal van de school ten Z. van de Grote Kerk een cartouche
met het stadswapen en drie stenen met opschriften afkomstig uit hetzelfde gebouw.
Voorhaven 34. Eenvoudige trapgevel – XVIIc, gerestaureerd in 1940 –, die, met
uitzondering van een uitgemetseld lijstje van gele baksteen, de terugliggende boogtrommels boven de vensters en de toppilasters, vlak is behandeld. De boogtrommels
boven de vensters van de hoofdverdieping zijn gevuld met metselwerk van rode en
gele baksteen. Onderpui en vensters XIXa.
Voorhaven 74. In een sterk gewijzigde puntgevel, XVII, een steen met de afbeelding
van een zeilschip en het onderschrift 00G INT SEIL.
Voorhaven 80. Dubbel herenhuis van twee verdiepingen onder een hoog schilddak
met schoorstenen op de nokhoeken, XIXa. De door een kroonlijst op consoles afgedekte gevel heeft in het midden een ingangsomlij sting met pilasters, gecombineerd
met de omlijsting in late Lodewijk XVI-trant van het erboven gelegen venster. Boven
de dubbele deuren bevindt zich een halfrond bovenlicht. De vensters zijn gelijkvloers
rondbogig, evenals het venster van de door een driehoekig fronton bekroonde en
met ingezwenkte zijstukken versierde dakkapel. De achteringang met dubbele deuren
en een halfrond bovenlicht, XIXa, wordt omvat door een pilasteromlijsting, terwiji
de dakkapel aan deze zijde een gebogen fronton heeft i.p.v. een driehoekig.
Voorhaven 84. In 1943 vernieuwde door uitgemetselde lijstjes van gele baksteen
gelede trapgevel, XVIIc, boven een gewijzigde onderpui met oude puibalk. De
vensterontlastingsbogen, verlevendigd met gele baksteen, omsluiten terugliggende
boogtrommels.
Voorhaven izo. Trapgevel, XVIIc, met een toppilaster en een gewijzigd vensterkozijn onder twee ontlastingsbogen. Onderpui XIX.
Voorhaven 144. Ingezwenkte met bakstenen rollagen afgedekte halsgevel, XVIIId,
boven een moderne onderpui.
Voorhaven 146. Door waterlijsten en hoek- en boogblokken van natuursteen en
smeedijzeren sierankers verlevendigde gevel, oorspronkelijk trapgevel, waarvan het
door leeuwenmaskers afgesloten fries twee steentjes bevat met ANNO — 16z8 en een
steen met de voorstelling van een olieslagerij (afb in N.H. Oudh., III, blz 47). De
kraagsteen onder de toppilaster en de sluitsteentjes van de vensterontlastingsbogen,
waaronder de boogtrommels iets terugliggen, zijn met maskers versierd. Onderpui
en vensters XIXa. De ingang heeft een pilasteromlijsting.
Voorhaven 148. Gepleisterde met hoekpilasters versierde en door een rechte kroonlijst afgedekte gevel met een door pilasters gelede en eveneens door een kroonlijst
afgedekte onderpui, XIXb. De gevel heeft een door een rondbogige dakkapel onderbroken attiek van hout; de ramen zijn gewijzigd.
Voorhaven 15o. Herenhuis, XVIIM – pl XXVI, 64, en XXVII, 69 – waarvan de
voorgevel, van drie verdiepingen boven een natuurstenen plint, wordt afgedekt
door een rechte kroonlijst op rijkgesneden Lodewijk XIV-consoles, waartussen zich
mezzanine-vensters bevinden. De terugliggende ingangsomlijsting bevat een gesneden deur in Lodewijk XIV-stijl en een bovenlicht, elk onder een boven de ver-
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diepte zijpilasters verkropte lijst. De zijlichten hebben ijzeren rasters met Lodewijk
XIV-ornamentatie, pl XXIX, 69. De schuiframen deels XIXa. De achterkamer heeft
een houten plafond en een schoorsteenmantel in Lodewijk XIV-Stijl, waarvan de
met verdiepte pilasters versierde en bovenaan door een gesneden fries afgesloten
boezem een schilderstukje bevat met een gestyleerde bloemenvaas en een Spiegel,
elk in een gesneden lijst, pl XXV, 62.
Voorhaven '52. Met hoekblokken van natuursteen en smeedijzeren sierankers verlevendigde topgevel, XVIIc, waarvan het door een natuurstenen waterlijst afgedekte
fries wordt afgesloten door leeuwenmaskers. Onder de gewijzigde top bevindt zich
een nisje met natuurstenen boogblokken. De pui onder de oude puibalk is i 8de eeuws.
De pilasteromlijsting van de ingang vertoont, evenals de gesneden deur en het
bovenlicht, snijwerk in Lodewijk XIV-stijl, p1 XXVII, 68. De ramen zijn gewijzigd.
Voorhaven 154. Ingezwenkte halsgevel, XVIIIc, met natuurstenen klauwstukken,
een topafdekking in Lodewijk XIV-stijl en smeedijzeren sierankers.
Voorhaven '56. Sterk vernieuwde trapgevel, XVIIc, waarvan de toppilaster op een
maskerkraagsteen rust en het zoldervenster wordt afgedekt door een korfbogige met
gele baksteen verlevendigde ontlastingsboog boven een terugliggende boogtrommel.
Ter hoogte van de onderdorpel van dit venster bevindt zich een uitgemetselde lijst
van gele baksteen. De onderpui en de vensters zijn gewijzigd.
Voorhaven 162. In het jaar 1916 vernieuwde puntgevel, waaraan oude natuurstenen
fragmenten in de trant van het St. Janshospitaal to Hoorn – n1 kruiskozijnen; een
tweelichtskozijn onder een fronton, zijpilasters en twee medallions met gebeeldhouwde koppen, alles XVIc – weer zijn toegepast. Op twee latere steentjes staat
ANNO-1639.
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Voorhaven 172. Achter een moderne voorgevel een grotendeels 17de eeuws huis.
De eenvoudige puntgevel aan de achterzijde, XVIIa, wordt onderaan geleed door
een breed spaarveld, afgedekt door twee gekoppelde rondbogen en een hoge spitsboognis, waarin een gecombineerd deur- en vensterkozijn. Beide benedenvensters
XIXa. Het drielicht- en het tweelichtkozijn in het bovengedeelte van de gevel
bevatten gewijzigde ramen. Onder het gehele huis door loopt een kelder met een
gedrukt tongewelf. De trekbalken hebben gesneden sleutelstukken, XVII, en in een
van de vertrekken komen nog resten van oude betimmeringen voor en een met
gecanneleerde zijpilasters versierde schouw, XVII.
Voorhaven 7. Geheel gepleisterd en deels gewijzigd trapgeveltje, XVIIc.
Voorhaven 27. Woonhuisje, XVIIIa, van een verdieping onder een met de straat
parallel zadeldak, afgesloten door houten zijgevels.
Voorhaven 37. Pakhuis met een gepleisterd maar overigens grotendeels gaaf trapgeveltje, XVIIc, boven een onderpui, waarin het ingangskozijn met de venster- en
bovenlichtkozijnen gecombineerd is. Het fries wordt onderbroken door een zolderdeurkozijn met aangekoppelde zijlichten. Onder de toppilaster een segmentbogig
afgedekte lichtopening. De roedeverdeling van de ramen is niet origineel.
Voorhaven 43. Woonhuis, XIXa, van een verdieping onder een schilddak. Boven
de voorgevel, waarvan het linkergedeelte verminkt is, twee dakkapellen met ingezwenkte zijstukken en een fronton. De ingang met snijraam in de middentravee heeft
een pilasteromlij sting.
Voorhaven 49. Brede trapgevel, XVIIc, waarvan de toppilaster rust op een masker-
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kraagsteen. Boogblokken boven het tweelichtskozijn van het zoldervenster dienen
niet, zoals gebruikelijk, ter versiering van een ontlastingsboog maar om een halfrond
veld van het overige muurwerk of to grenzen, terwijl het metselverband doorloopt.
In het midden van de onderpui twee getoogde ingangskozijnen met bovenlichten.
Vensters XIXa.
Voorhaven 63. Door horizontale lijsten verdeelde in- en uitgezwenkte gevel met
toppilaster, XVII A. De onderpui en de vensters zijn gewijzigd.
Voorhaven 81. Door een doorbroken gebogen tympaan bekroond ingezwenkt
houten voorschot boven een bakstenen onderpui, waarin de deur en het bovenlicht
een pilasteromlijsting hebben, XIXa. De benedenramen zijn gewijzigd.
Voorhaven 107. Zijingang met pilasters en een gesneden bekroning, XVIII B.
Voorhaven 117. Door horizontale lijsten en boogblokken van natuursteen en smeedijzeren sierankers verlevendigde, blijkens een steen in het fries, uit 1621 daterende
trapgevel met toppilaster boven een gewijzigde onderpui. De gevel is in 1934 gerestaureerd.
Voorhaven 125-127. Ingezwenkte halsgevel van een pakhuis met een natuurstenen
bekroning in Lodewijk XIV-stijl, waarop het jaartal 1740. De ingangen voorzien van
bovenlichten. De roedeverdeling in de tweelichtskozijnen is gewijzigd, pl XXIII, 55.
Voorhaven 129. Ingezwenkte halsgevel van een pakhuis met een gebogen bekroning
van natuursteen, waaronder een gebeeldhouwde rococoversiering voorkomt en.
A° 1778. De ingang wordt afgedekt door een boven de zijposten verkropte kroonlijst. De vensters hebben deels tweelichtkozijnen, pl XXIII, 55.
Voorhaven 13i. Ingezwenkte geheel gepleisterde halsgevel van een pakhuis, onder
welks gebogen bekroning van natuursteen het stadswapen voorkomt, XVIIIc, pl
XXIII, 55. De ingang is voorzien van een bovenlicht; het zolderdeurkozijn van
aangekoppelde zijlichten. Boven het bovenste venster bevindt zich nog de oude
hijsbalk. De deuren en de schuiframen van de benedenste vensters XIX.
Voorhaven 137. In 1945 gerestaureerd i 7de eeuws woonhuis, sinds 1949 Museum
Nieuwenkamp, pl XI, 30, XXIV, 57 en XXV, 60. De ingezwenkte halsgevel aan
de voorzijde is met doorgaande pilasters en natuurstenen festoenen in de trant van
Vingboons versierd en bekroond door een gebogen doorbroken fronton met het
beeld van een zwaan. Boven de hijsbalk bevindt zich een ovaal Licht in een natuurstenen cartouche. Op een steen boven het middelste venster van de eerste verdieping
staat AN° 1659. De natuurstenen vazen op de buitenste pilasters zijn bij de laatste
restauratie aangebracht. De hoge onderpui onder het door een natuurstenen lijst
afgedekte onversierde fries, oorspronkelijk blijkens oude tekeningen grotendeels van
hout – afb w. o. J. NIEUWENKAMP, Mijn huis op het land, Mijn huis op het water,
blz i68 – is in de i8de eeuw vernieuwd. De ingangsomlijsting van verdiepte pilasters
heeft bovenaan snijwerk in Lodewijk XIV-stijl; dezelfde stijl vertoont de gesneden
deur. Het in late Lodewijk XVI-stijl uitgevoerde snijraam bevat een wapen met de
kwartieren van de geslachten Vlek en Boot; vgl De Speelwagen, 1 949, blz 278. De
ramen zijn gewijzigd. Op het voetstuk van de zwaan op de geveltop komt een steenhouwersmerk voor; afb in KOK, Edam, blz 138. Aan de achterzijde een eenvoudige
trapgevel, waarvan de toppilaster op een maskerkraagsteentje rust. De inwendige
constructie is die van een houten gebouw. Een rijkgesneden notenhouten portiek,
XVIIc, pl XXV, 60, met het wapen van Hillegont Claes geeft van het voorhuis
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uit toegang tot het achterhuis. De achterkamer heeft een schouw, XVIIc, met
Ionische pilasters. Tussen het voorhuis en de opkamer bevindt zich een binnenpui,
pl XXIV, 57; de drie gebrandschilderde glaspaneeltjes met de wapens en de namen
van Jan Michiels Claes, Elisabeth Claes Hugo en Hillegont Claes benevens het
jaartal 1659. Verder bezit het huis nog twee 17de eeuwse deuromlijstingen, die van
elders zijn ingebracht, en een gesneden mansfiguur als balkdrager, afkomstig uit
Kuilenburg.
Molen

Watermolen iets ten Z.O. van de stadsgracht; grote achtkantige bovenkruier zonder
spruiten met vijzel, in hoofdzaak opgetrokken van hout en fiet.

Musea

Edams Museum, Damplein 8 – zie ook blz 50/2 – is eigendom van de gemeente.
De verzameling bevat voorwerpen betreffende de topografie en de geschiedenis van
Edam en omgeving. Vermeldenswaardig is o.a. een uit de Kleine Kerk afkomstig
houten relief, + I5oo, met een figuur uit een driekoningengroep (De Nederl. Musea,
's-Gravenhage, 1938, blz 112).
Museum Nieuwenkamp, Voorhaven 137 – zie ook blz 59 – eigenaresse Stichting
a.v. Het in 1949 geopende museum bevat een collectie schilderijen, etsen, litho's en
tekeningen van de kunstschilder W. 0. J. Nieuwenkamp en een aantal door hem
bijeengebrachte Oosterse kunstobjecten (De Speelwagen, 1949, blz 278).

Varia

In het omstreeks 1900 in pseudo-18de eeuwse norm gebrachte huis Zeedijk 6 zijn
een aantal niet onaardige, van elders afkomstige i8de eeuwse onderdelen toegepast,
zoals deuren, betimmeringen, schoorsteenmantels etc.

VOLENDAM
DE HERVORMDE KERK, eigendom van de Herv. gemeente van Edam, maar
wegens verregaand vernal thans buiten gebruik, is in 1658 geschonken door de
Staten van Holland en W. Friesl. en gebouwd door Adriaen Jzn Nieng, molenmaker
te Hoorn (Noordholl. Arc., blz 46. – Teg. Staat, V, blz 519 — ALLAN, blz 73. – Kampioen, 1948, blz 18/9. – N.H. Oudh., III, blz 53).
Beschrijving Het nagenoeg vierkante, op een bakstenen voeting uit hout opgetrokken gebouwtje,
Uitwendig
afb 16, onder een door een torentje bekroond tentdak met rode pannen, vertoont,
evenals de kerk van Zuidschermer (blz 3 ) en de afgebroken kerken van Kamp en
Huisduinen, veel overeenkomst met een Noordholl. stelphoeve. Evenals bij dit boerderijtype is er door staanders een hoger middenvak afgescheiden van een lagere omgang. De wanden van gepotdekselde en geteerde planken zijn doorbroken door goede
rechthoekige vensters en door rondboogvensters met i9de eeuwse ramen. De getoogde hoofdingang bevat nog de oorspronkelijke strokendeur. Het torentje diende
vroeger als oaken om de vaargeul aan te geven; voor de thuisvarenden moest het
nl steeds midden tussen beide havenhoofden zichtbaar zijn.
Inwendig In een der zes staanders van het hogere middenvak is het jaartal 1658 gesneden.
Dit middenvak wordt overdekt door een houten gewelf boven een op consoles gedragen kooflijst; op het snijpunt van de geprofileerde schinkels bevindt zich een
gesneden en gepolychromeerde rozet. Op de gewelfvelden zijn de wapens van
Herv. Kerk

EDAM, GRAFT
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Afb. 16. Volendam. Herv. Kerk

Holland, Westfriesland, Edam en Volendam geschilderd tegen een blauwe achter
grond met in goud de zon, de maan en sterren. De consistoriekamer, in een der
lagere zijvakken, voorheen school, heeft een eenvoudige betimmering, XVIIc.
Van de inventaris zijn te vermelden:
Zeskantige eiken preekstoel met een gesneden voet, XVIIa, op een natuurstenen
voetstuk. Eiken doophek, samengesteld uit fragmenten van omstreeks i600; o.a.
gesneden caryatiden in de trant van Hans Vredeman de Vries en rondboogjes op
balusters (afb in N.H. Oudh.), een der deurtjes, XVIId, met een gesneden bekroning.
I Jzeren doopboog, bekroond door een gestyleerde lelie, XVII.

Preekstoel
en doophek

Doopboog

GRAFT
HET RAADHUIS, daterend uit 1613, is in 1909 onder de leiding van J. F. L.
Frowein gerestaureerd, waarbij de westgevel naar oude gegevens is gecompleteerd.
VOOr 16o5 hadden de dorpen Graft en De Rijp een gemeenschappelijk raadhuis.
LITERATUUR. LEEGWATER, Kleyne Chronyke, blz 6/7. — Oudh. en Gest., I, blz 412. — Noordholl. Arc., blz 88. — Teg. Staat., VIII, blz 385. — N.H. Oudh., II, blz 61. — Opmerker,
1907, blz 396; 191o, blz 3 77. — Sint Lucas, IX, blz 51 vlg. — Architectura, 1910, blz 339. —
Ge11.1. Gemeenteblad, 1920, blz '12. — OUDE AFBEELDINGEN in het Prov. Arch. te Haarlem.

Het rechthoekige uit baksteen met toepassing van natuursteen opgetrokken gebouwtje, pl XXVIII, 72, vertoont met zijn topgevels aan Brie zij den hetzelfde schema
als de raadhuizen van Jisp, De Rijp, Grootschermer en eertijds Assendelft. Kenmerkend voor de bouwtijd is de door vooruitspringende natuurstenen blokken in
Haarlemse trant en lij sten en pilasters veroorzaakte levendige reliefwerking. Een
sterk verticalisme wordt teweeggebracht door de klimmende pilasters, die neerkomen

Raadhuis

Literatuur

Beschrijving
Uitwendig
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op de uitgekraagde maskersluitstenen van de vensterontlastingsbogen; hierbij komt
evenwel een horizontale binding door de natuurstenen lijsten en door de friezen van
baksteenvlechtingen, welke laatste in de west- en zuidgevel zijn afgesloten door
leeuwenmaskers, terwijl zij bovendien resp. een steen bevatten met het gemeentewapen en met het jaartal 1613. De maskers tussen accolades in de boogtrommels
boven de vensters herinneren aan de architectuur van Hendrick de Keyser. Te vermelden zijn nog een steen met een afbeelding van Prins Maurits in de westgevel en
een steen met de afbeelding van een driemaster in de zuidgevel.
De westelijke geveltop is, met inbegrip van de boogtrommels van de vensters der
hoofdverdieping, in 1909 opnieuw aangebracht. De beelden, I ustitia en Charitas,
welke deze geveltop flankeren, stammer hoogstwaarschijnlijk uit de i7de eeuw.
Nieuw zijn alle vensterkozijnen en de met een leeuw bekroonde toppilaster van de
zuidgevel.
Inwendig Boven de nieuwe schouw van de benedenverdieping komt een fragment van een
overhuiving voor in de vorm van een netgewelf, XVIIa.
Inventaris Tot de inventaris behoren: Eiken bolpoottafel, XVIIa; eiken kist met binnenin 1653 ;
beschilderde offerbus met 1645; portret op doek, 41 x 33 cm, van burgemeester C.
Blauw, XIXa, en enig koper- en tinwerk, XVIIId.
Van de voorm. Herv. kerk, een bouwwerk in gothiserende trant, XVII, dat in
1951 is gesloopt, zijn de fundamenten en de zerkenvloer bewaard. Het meubilair,
merendeels XVII, is thans deels in de Herv. kerk van Willemstad, deels in die
van Maasland (N.H. Oudh., II, 1 vlg — Gen. en Herald. Gedenkw., III, blz 122 vlg).
Weeshuis Het moderne weeshuis van de Herv. Gemeente heeft in de vestibule een gedenksteen
met opschrift en een houten bord met opschrift, beide uit 1708, afkomstig van
het oude weeshuis; voorts een schilderij, XVIII, waarop dit weeshuis staat afgebeeld.
School De moderne O.L. School heeft in een der gevels vier maskersluitstenen, XVII A.

Voorm. Herv.
Kerk

NOORDEINDE
Nr 15. In de tuin gevelsteen, 1815, van de oude Doopsgez. kerk (Gen. en Herald.
Gedenkw., IV, blz 220).

OOSTGRAFTDIJK
Herv. Kerk

Preekstoel en
doophek

Koperwerk

DE HERVORMDE KERK, een rechthoekig bakstenen zaalkerkje met een houten
torentje op de westgevel, is in 1840 gebouwd ter vervanging van een kerkje uit
1647 (Teg. Staat, VIII, blz 386. — Noordholl. Arc., blz 87. — N.H. Oudh., II, 1,
blz 62. — Gen. en Herald. Gedenkw., III, blz 154). Op het dak een windvaan in de
vorm van een haringbuis. De kerk bezit:
Eiken zeskantige preekstoel — XVIId; geverfd — waarvan de kuip is versierd met
Ionische hoekzuiltjes en gesneden friezen. Een doophek; een deurtje voorzien van
een gesneden bekroning, waarin tussen twee engeltjes MDCCXV staat.
Koperen doopbekkenhouder, koperen doopboog, beide XVIIIa, en Brie koperen
kaarsenkronen, XVIId.
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WESTGRAFTDIJK
DE HERVORMDE KERK, een bakstenen zaalkerkje uit 1651, gesloten met vijf
zijden van een tienhoek, is blijkens een steen in de zuidmuur in 1792 grotendeels
herbouwd. In 1855/6 is het hersteld en in 19oz zijn de meest westelijke travee en
het torentje vernieuwd (Teg. Staat, VIII, blz 385. — Alkm. Courant, 185 5 , nr 44 met
bestek en tekeningen. –Noordholl. Arc., blz 87. – N.H. Oudh., II, 1, blz 6z. – Gen.
en Herald. Gedenkw., III, blz 157).
De door steunberen versterkte muren bevatten spitsboogvensters. In de noordelijke
sluitingsmuur komt een dichtgemetseld rondboogpoortje voor, verlevendigd met
natuurstenen blokken. Inwendig een houten tongewelf met gesneden rozetten boven
trekbalken met korbelen en gesneden sleutelstukken. Tot de inventaris behoren:
Eiken zeskantige preekstoel, XVIId, geverfd, de kuip versierd met Ionische hoekzuiltjes. Het deurtje van het doophek heeft een gesneden bekroning, XVIId, met
de wapens van Graft en van Alkmaar.
Koperen voorzangerslezenaar, XVII; koperen doopbekkenhouder en doopbekken,
XVIId; koperen doopboog, XVIId, bekroond met een cartouchevormig schild,
waarop de afbeelding van een haringbuis.
Kabinetorgel, XVIIIc, waarvan de gesneden zijstukken met wijnranken versierd zijn
en de gebogen bekroning een geschonden kuifstuk heeft.
Eiken gestoelte, XVIII A, met gesneden rankwerk.
Drie koperen twaalfarmige kaarsenkronen, XVIIb; twee met het jaartal 1648; bij een
de cijfers in verkeerde volgorde !

Herv. Kerk

Beschrijving

Preekstoel en
doophek

Koperwerk

Orel
Gestoelte
Lichtkronen

ILPENDAM, PURMERLAND EN DEN ILP
LITERATUUR. Oudh. en Gest., II, blz 285. — Teg. Staat, VIII, blz 557. — VAN DER AA, blz

'17.
GESCHIEDENIS. De gemeente omvat grotendeels het gebied van de vrije heerlijkheid van
Purmerend en Ilpendam, die Willem Eggairt, eerste heer van Purmerende en stichter van
Amsterdam's Nieuwe Kerk, in 1410 als ambachtsheerlijkheid in leen had gekregen. De
goederen, in 1487 een deel van het nieuwe graafschap Egmond, werden in 1607 aangekocht
door Edam en Monnikendam. In '618 werden zij door deze steden overgedragen aan Volkert
Overlander, schepen en later burgemeester van Amsterdam. In 163o kwam de heerlijkheid in
het bezit van Frans Bannink Kok, echtgenoot van diens oudste dochter, die deze bij zijn
kinderloos overlijden, naliet aan Jacob de Graeff, zoon van Volkerts tweede dochter en
vrijheer van Zuid-Polsbroek. Zijn broer Pieter de Graeff erfde haar, toen ook hij in 1690
kinderloos kwam te sterven. Het huffs Ilpenstein, in 1622 door Volkert Overlander gebouwd,
is in de vorige eeuw afgebroken (G .VAN ERNST KONING, Het Huffs te Ilpendam, '8 3 6 , tekeningen
door een onbekende in het Prentenkabinet te A'dam, tekeningen door A. Schouman en
C. Pronk en foto's in het Rijksarch. te Haarlem).

Literatuur
Geschiedenis

ILPENDAM
DE HERVORMDE KERK, eertijds toegewijd aan de H. Sebastiaan, is eigendom
van de kerkelijke gemeente met uitzondering van de toren, die aan de burgerlijke
gemeente behoort.

Herv. Kerk

LITERATUUR. Oudh.

Literatuur

en Gest., II, blz 2.84. — Noordholl. Arc., blz z8. — Teg. Staat, VIII, blz
559 . — N.H. Oudh., III, blz 23/4. — JOOSTING en MULLER, I, blz 19o; II, blz 334. — Gen. en
Herald. Gedenkw., IV, blz 17 vlg. — Eigen Haard, 1901, blz 71o. — Bijdr. bisd. Haarl.,
29, blz i68. — D. BOUVY, Middeleeuwse beeldhouwkunst, blz 98/9; 107.
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GESCHIEDENIS. In 1408 wordt er reeds een kapel vermeld, die later—blijkens een Steen, welke
zich beyond in de in 2865 afgebroken toren—in '446 zal zijn vergroot. In '544 heeft Ilpendam
een parochiekerk. Daar de Spanjaarden hier in 1 574 een schans hebben gehad, welke later
door de Hollanders werd veroverd, kunnen wij aannemen, dat deze kerk, evenals de meeste
van Waterland, tengevolge van de krijgsverrichtingen in de Tachtigjarige Oorlog is verwoest.
In de loop der jaren werd het gebouw vervolgens zodanig gewijzigd, dat vier schalkbeeldjes
in de koorsluiting de enige overblijfselen vormen van de gothische kerk. Het jaartal 1656
op een der trekbalken wijst op een ingrijpende verbouwing in dat jaar, waarbij, behalve de
kap, ook de zuidmuur en het grootste gedeelte der sluiting werden vernieuwd. In 1723 is de
gehele noordmuur opnieuw opgetrokken en in 185o nogmaals over een aanzienlijke lengte
vernieuwd; de toren en de westgevel dateren blijkens een opschrift uit ' 868. In de jaren 1922
en volgende en in 1946 is er aan de kerk op weinig oordeelkundige wijze gerestaureerd.
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Mb. 17. Ilpendam. Herv. Kerk
Beschrijving De georienteerde zaalkerk, afb 17, heeft een vijfzijdige sluiting.
Materiaa1 De oude baksteen vertoont in de noordmuur en in de aangrenzende

sluitingsmuur
cm
en
in
de
zuidmuur
en de overige
--lagen
55
een formaat van 22 a 23 X 5 ; 1 o
muren der sluiting een formaat van 23 x 4,5 ; io lagen = 53 cm.
Uitwendig In de noordmuur liggen de dorpels van de rondboogvensters ongeveer 3o cm boven
de waterlijst, die hier overigens nog slechts in de drie eerste vakken aanwezig is en
ook ontbreekt in de aangrenzende sluitingsmuur. Door de aanwezigheid van de
grafkelder van de vrijheren van Ilpendam ontbreekt aan de noordzijde de zesde
steunbeer. In beide buitenste traveeen van de zuidmuur een rondboogpoortje.
Inwendig De van een zerkenvloer voorziene kerkruimte wordt overdekt door een, in 1 922 op
weinig gelukkige wijze vernieuwd spitsbogig houten tongwelf boven trekbalken
met korbelen en geprofileerde sleutelstukken. Op de eerste trekbalk staat ANNO I6 5 6.
Het
gewelf is op de kruispunten van de schinkels en de noklijst versierd met gesneden
Schalkbeeldjes
rozetten, XVIIc. De schinkels van de sluiting komen neer op de gothische baldakijnen van vier houten schalkbeeldjes, XVd, vgl o.a. Oude Kerk, Amsterdam;
St. Agathaklooster, Delft; Venhuizen; Oosterkerk to Hoorn. De buitenste stellen
voor: links een edelman en rechts de H. Petrus ; bij beide ontbreekt de rechterhand.
De middelste figuren dragen een kroon; de figuur links stelt een vrouwelijke heilige
voor in biddende houding, St. Catharina ?; de andere figuur, waaraan de handen
ontbreken, verbeeldt een man met een baard, pl XCII/XCIII.
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In de sluiting een steen met een opschrift betreffende de verbouwing van 1723
en hoger een opschrift betreffende de verbouwing van 1 8 5 o, vgl Gen. en Herald.
Gedenkw., blz 17. De kerk bezit:
Eiken koorhek – XVIIb, geverfd – met door Ionische halfzuilen geflankeerde door- Koorhek
gangen en rondbogen op balusters; het geheel afgedekt door een zware kroonlijst.
Eiken zeskantige preekstoel – midden XVII, geverfd – met rondboogpanelen en Preekstoel
vrijstaande Korinthische hoekzuiltjes. Eiken doophek – midden XVII, geverfd – en doophek
met gegroefde pilasters en balusters. Eiken doopbanken, midden XVII, geverfd;
de deurtjes en wangen versierd met gesneden rolwerk.
Het koperwerk bestaat uit een predikantenlezenaar met het opschrift ILPENDAM/ 1 783 ; Koperwerk
een voorzangerslezenaar met het gemeentewapen en het jaartal 1699; een doopbekkenhouder met bekken en kan, XVIId; een zandloperhouder, XVIId, op gedraaide stam en voorzien van vier gedraaide balustertjes; een doopboog, XVII, en
op de z.g. Hofbank kaarsenarmen, XVIIIb.
Eiken herenbank, XVIIIb, pl XXXVI, 88, de z.g. Hofbank, waarvan de voorste Herenbank
hoeken zijn versierd met twee gesneden leeuwenfiguren en de op gladde zuiltjes
rustende overhuiving een omhooggezwenkte kroonlijst heeft met de in snijwerk uitgevoerde wapens de Graeff x Santijn. In de bank vier kussens met geborduurde wapens
(Gen. en Herald. Gedenkw.). Eiken kerkbanken, midden XVII, met rechthoekige
panelen tussen gecanneleerde pilasters.
Twee gesneden psalmborden met het gemeentewapen, 1827.
Psalmborden
De klok, diameter 123 cm heeft het randschrift : GERHARD SCHIMMEL HEEFT MY Klok
GEGOTEN VOOR JACOB VERMATEN 1682.

DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK van de H. Sebastiaan bezit een schilderij op
doek, I 17 X 82 cm, met een voorstelling van de gekruisigde Christus, gemerkt
N. Ritter 1771, gerestaureerd in 1937 door N. van Bohemen.

R.K. Kerk

P URMERLAND
DE HERVORMDE KERK bezit een klok, diameter 8o cm, met: „defies defunctos Hen.. Kerk
festa decoro petrus anno dni XV eXII wilhelmus moer et jaspar fres me fecerunt" en
het wapen van Amsterdam. De andere klok, diameter 68 cm, heeft het randschrift:
HET DORP MUNEKEBUREN HEEFT MY LATEN GIETEN ANNO 1638. De vloer is geplaveid
met grafzerken (Gen. en Herald. Gedenkw., IV, blz 302).

JISP
HET RAADHUIS staat tezamen met de Herv. kerk op een omgracht kerkhof.

Raadhuis

Saanl. Arc., .16 5 8, blz 672. — VAN OLLEFEN. — N.H. Oudh., II, 1, Literatuur
blz 74/5. — Bull. Oudh. B., 1900/I, blz 243 vlg. — Eigen Haard, 1902, blz 428 vlg. — Bouwk.
Weekbl., 1906, blz 3i; 1907, blz 358. — WEISSMAN in de Amsterdammer, 1907, blz 6. — Buiten,
1919, blz 250; 303. — 5 o Jaren Zaanstreek, blz 140. — Speelwagen, ip so, blz 13 0.

LITERATUUR. SOETEBOOM,

Van 1518 tot 1611 waren Jisp en Wormer in een schoutambt verenigd. In
aldus SOETEBOOM in 1658, werd „op de Kerklaan" een raadhuis opgetrokken „nu voor
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drie of vier jaren voortreffelijk herbouwd". Dit laatste feit wordt bevestigd door het jaartal
1650 boven de voorm. waagingang. In 1903 is het gebouwtje gerestaureerd onder leiding
van J. F. L. Frowein, waarbij o.a. alle vensterkozijnen zijn vernieuwd.
Beschrijving
Uitwendig

Bij vergelijking met de oudere raadhuizen van hetzelfde type to Graft en GrootSchermer treft hier allereerst de grotere strakheid der gevels, Welke zo typerend is
voor de architectuur van omstreeks 165o, p1 XXIX, 73. De muren verkrijgen slechts
enig relief door de waterlijsten van de geveltoppen en de iets terugliggende boogtrommels boven de vensters, waarbij evenwel een schilderachtige werking is teweeggebracht door vlechtingen van rode en gele baksteen in de meeste dezer boogtrommels, door hoek- en boogblokken van natuursteen en trekankers. Opmerkelijk
is de t.o.v. de zijgevels afwijkende behandeling van de hoofdgevel ; in tegenstelling
met de zijgevels, eenvoudige trapgevels met toppilasters, zijn hier voluutvormige
natuurstenen klauwstukken toegepast en een fronton, bekroond door een obelisk,
terwijl zich aan weerskanten der geveltop de beelden bevinden van Justitia en
Charitas, midden XVII.
In het midden van deze naar het water gekeerde gevel bevindt zich de niet meet gebruikte ingang van de voorm. waag onder een fries met vlechtingen en het jaartal
1650; erboven een cartouche met het gemeentewapen en in de top een ovaal venster
in een cartouche.
De linkerzijgevel bevat in de top twee ovale lichtopeningen in cartouches, verder
een rondboogpoortje, dat via een portaal toegang geeft tot de raadzaal op de verdieping en thans ook tot de, oorspronkelijk voor waag bestemde, gelijkvloerse ruimte
met de secretarie en de burgemeesterskamer. Door een ingang in de achtergevel komt
men in de weeskamer, eveneens op de verdieping.
Inwendig Beide verdiepingen zijn overdekt met een balkenzoldering. De langs een nauwe
wenteltrap van hout bereikbare raadzaal heeft een deur en een lambrizering van eiken
paneelwerk ; de wanden zijn verder grotendeels bezet met blauwe tegeltjes, evenals
de schouw, waarvan de kap rust op gebeeldhouwde wangen. In het trapportaal naar
de weeskamer is een gevelsteen van het voorm. weeshuis ingemetseld met ANNO I-702,
de voorstelling van een walvisvaarder en S 'LANDSWELVAAREN. De eiken paneeldeur
van dit vertrek wordt omlijst door Ionische pilasters ; de wanden en de schouw
hebben een bekleding van blauwe tegeltjes. De schouw, midden XVII, in de burgemeesterskamer, met gebeeldhouwde wangen en tegels achter de stookplaats, is uit
Edam afkomstig; de schouw, XVII A, in de secretarie, met caryatiden en tegeltjes,
uit de Beemster; afb in 5 o Jaren Zaanstreek, blz 141.
Inventaris Tot de inventaris behoren
Bord uit 1655 met een verordening betreffende het gebruik van de waag; drie eiken
kasten, XVII A, twee met pilasters en kussenpanelen; twee eiken tafels, XVII A; tien
stoelen, XIXa; een beschilderde kist, XVII B, met bijbelse taferelen en de afbeelding
van een driemaster ; een beschilderde collectebus, XVII, met de voorstelling van
twee weeskinderen.
Twee gravure's met optochten in 1697 – Vrede van Rijswijk – en 1766 – installatie
van de stadhouder; beide met een goede afbeelding van het raadhuis en de toenmalige kerk van Jisp.
Kurkenbak uit 1693 met het wapen van Jisp; maten, gewichten en schalen van hout
of koper, afkomstig uit de waag.
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DE HERVORMDE KERK is in '822 gebouwd op de plaats van een laatgotisch Herv. Kerk
driebeukig gebouw — afb in raadhuis — dat in de i6de eeuw was opgetrokken ter
vervanging van de door brand verwoeste parochiekerk van de H. Petrus, welke uit
1434 dateerde (SOETEBOOM, Saanl. Arc., I, blz 392 vig — Oudh. en Gest., I, blz 406
vig. — Noordholl. Arc., blz 93 — VAN OLLEFEN — N.H. Oudh., II, 1, blz 73. — Gen. en
Herald. Gedenkw., V, blz 295 vig. — 50 Jaren Zaanstreek, blz 143. — JOOSTING en
MULLER, II, blz 309).
Het georienteerde rechthoekige zaalkerkje — tezamen met het raadhuis gelegen op een Beschrijving
omgracht met bomen beplant kerkhof — heeft ingezwenkte steunberen, spitsboogvensters, en op de westgevel een houten torentje ; boven de zuidingang het gemeentewapen en het jaartal ' 82.2. De binnenruimte is voorzien van een zerkenvloer en een
houten tongewelf; boven de westingang bevindt zich een marmeren gedenkplaat uit
1822 (Gen. en Herald. Gedenkw., blz 295).
Tot de uit het vorige gebouw afkomstige inventaris behoort het volgende:
Zeskantige eiken preekstoel, XVIIc, p1 XXXVII, 93, waarvan de hangende kuip vrij- Preekstoel
staande Korintische hoekzuiltjes heeft en panelen met rondboogvullingen. Onder de
kuip een gesneden pelikaan met jongen. Onder het moderne klankbord bevindt zich
een i 7de eeuwse rozet. De trap is vernieuwd.
Eiken doophek, pl XXXVII, 93, waarvan de deurtjes bekroond worden door reliefs Doophek
met de allegorische figuren van Geloof, Hoop en Liefde en ANNO 1667 en het middengedeelte rondboogjes heeft op gedraaide balusters. Eiken doopbanken, XVIIc, met
gesneden deurtjes.
Lezenaar
Gesneden eiken lezenaar met het gemeentewapen, XVIIc.
Doopbogen
Twee koperen doopbogen, XVIIc, met dolfijnkopjes.
Drie eiken gestoelten, XVIIc; een versierd met gesneden voorstellingen van het Herenbanken
zuivelbedrijf; de beide andere gestoelten hebben gesneden bekroningen op de
deurtjes met wapenschilden tussen dolfijnen.
Zerk van CORNELIS CLAASZ BOOM 1787 met in een cartouche een maaier (Gen. en Grafzerken
Herald. Gedenkw., nr 67). Zerk van CORNELIS CORN. PLOEGER met in een cartouche
een man met een door twee paarden getrokken ploeg en 1754 (Gen. en Herald.
Gedenkw. nr 30). Zerk van 1683 met in een medaillon de Dood (Gen. en Herald.
Gedenkw., nr 72).
Koperen armluchter voor twee kaarsen, XVIIc; drie koperen twaalfarmige kaarsen- Lichtkronen
kronen, XVIIc, versierd met drie schildjes.
Psalmbord, XVIIId, met een gesneden rankenlijst in Lodewijk XVI-stijl, waarin Psalmbord
een kruis, een wierookvat en muziekinstrumenten.
Twee hekken, gevormd van achtentwintig pieken van de voormalige Jisper weer- Hekken
macht, XVII.

SPIJKERBOOR
HET POLDERHUIS van de Starnmeer en Kamerhop, gelegen tegen de dijk bij Polderhuis
de kruising van het Noordholl. Kanaal en de Ringvaarten van Beemster en Starnmeer, dient tevens tot uitspanning ; vroeger was het ook logement en pleisterplaats
voor trekschuiten (VAN DER AA, blz 668).
ving
Het rechthoekige gebouw onder een schilddak, waarvan de nokhoeken
door twee Beschrij
dig
itwen
schoorstenen geaccentueerd worden, heeft in de voorgevel van een verdieping een
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ingangsomlijsting met pilasters en een steen met het wapen van de Starnmeer en
een opschrift betreffende de eerste steenlegging in 1787. De vensters zijn, met uitzondering van die in de voorgevel, gewijzigd. Boven beide zijgevels een dakkapel
met een fronton. Links een houten aanbouw, XIXa.
Inwendig In de door de situatie aan de dijk gevormde kelderverdieping aan de achterzijde,
overdekt door een balkenzoldering met geprofileerde sleutelstukken, bevinden zich
een stal en een keuken met een i8de eeuwse betimmering en een tegelschouw. De
erboven gelegen vergaderzaal heeft een marmeren schoorsteenmantel in late Lodewijk XVI-stijl.

KOOG AAN DE ZAAN
Herv. Kerk DE

HERVORMDE KERK, in de jaren 1685/6 door „Jacob Reyersz mr timmerman"
opgetrokken als rechthoekig zaalkerkje, is in de jaren 1824/5 door A. Latenstein tot
kruiskerk vergroot.

Literatuur LITERATUUR. LOOSJES, blz 208 vlg. — Versl. Arch., XL, blz 103. — Gen. en Herald. Gedenkw.,
V, blz z7 vlg. — J. DE MEYER, De Kerk der Ned. Herv. Gemeente to Koog aan de Zaan,

1922. — 5o Jaren Zaanstreek, blz 52. — N.H. Oudh., II, 1, blz 78.
Bij de i9de eeuwse uitbreiding van het i7de eeuwse kerkgebouw verplaatste
men het houten torentje van de westgevel naar de kruising; vgl voor de oude toestand een
tekening van het jaar 1728 en twee schilderijen van het interieur in de Zaanl. Oudheidkamer.
Na een brand op 2 Mei 192o tengevolge van blikseminslag is de kerk geheel gerestaureerd
door J. de Meyer en o.a. van een passender kruistorentje voorzien. Op 9 Februari 1922 kon
zij weer in gebruik worden genomen.

Geschiedenis GESCHIEDENIS.

Beschriiving Het vrij gelegen, gedeeltelijk door een kerkhof omgeven gebouw heeft een plattegrond in de worm van een Grieks kruis, afb 18 en pl XXX, 75.
De muren van het i 7de eeuwse, ongeUitwendig
veer O.W. gerichte gedeelte worden
versterkt door steunberen met ingezwenkte buitenlijn. De i9de eeuwse
muren daarentegen hebben slechts op
de hoeken ingezwenkte steunberen
en verder lisenen. De beide zadeldaken, op de kruising waarvan zich
het moderne achtzijdige torentje verheft met de i 7de eeuwse weerhaan,
worden afgesloten door op het Amsterdamse Vingboonstype geinspireerde,
met een natuurstenen fronton bekroonde puntgevels, van Welke de
beide i 7de eeuwse zijn versierd met
No 1685-nn
natuurstenen aanzetkrullen en met
natuurstenen granaatappels op de beide
binnenste steunberen; de westgevel
heeft bovendien een banderolle met
A° 1686. Het gebouw ontvangt licht
Afb, 18, Koog. Herv. Kerk
1111111 DM 1700
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door spitsboogvensters en rechthoekige benedenvensters. Het topgeveltje van het
oostportaal wordt bekroond door een vaas van natuursteen.
De inwendige ruimte, voorzien van een zerkenvloer, wordt overdekt door houten Inwendig
tongewelven boven trekbalken met korbelen en geprofileerde sleutelstukken. De
diagonaalgordingen van het gewelf komen via zware houten hoekconsoles neer op
driekantige muurpijlers, Welke laatste bij de restauratie in de plaats zijn gekomen voor
hoekpilasters in klassicistische trant. Onder de schinkels bevinden zich gesneden
consoles en op de snijpunten van de schinkels en de noklijst gesneden rozetten. De
galerijen dateren vermoedelijk uit '824
Aan de binnenkant van de eindgevels zijn enige gedenkstenen met inscriptie's Gedenkstenen
ingemetseld (Gen. en Herald. Gedenkw. blz 27/8). De steen, XVIId, boven de
oostingang bevat een berijmd opschrift met de namen van de negen stichters, waaronder: Jacob Reyersz., mr timmerman; in de bloemen- en vruchtenfestoenen rond
de steen bevinden zich negen wapenschilden met huismerken en initialen. De steen
aan de zuidzijde, afgedekt door een fronton, waarin een wapenschild voorkomt met
een huismerk-, bevat een inscriptie betreffende de eerste steenlegging in 1685 door:
Waugh corn Mein.
Boven de noord- en de zuidingang bevinden zich gedenkstenen, die resp. herinneren
aan de vergroting van de kerk tussen 2.1 Mei 1824 en 2 April 1825 en de eerste steenlegging op 2.2. Juli 1824.
De kerk bezit de volgende meubelen en andere voorwerpen:
Zeskantige eiken preekstoel uit 1686, waarvan de kuip rondboogpanelen met loof- Preekstoel
werk in de zwikken heeft, gescheiden door Ionische hoekzuiltjes. De uitgebogen
voet vertoont gesneden rankwerk met vogels.
Eiken doophek uit 1826 met Korinthische pilasters en onder de deklijst een ajouren Doophek
versiering.
Koperen lezenaar, XVIId; koperen lezenaar, XIXa, met het gemeentewapen, en Koperwerk
een koperen doopbekkenhouder, XVIId.
Het i9de eeuwse orgel, afkomstig uit een R.K. Kerk te Haarlem, wend in 1913 Orgel
geschonken en in dat jaar door Flentrop te Zaandam gerestaureerd. Bij het herstel
in i922 is het mechaniek vernieuwd.
Drie herenbanken, XIXa, met overhuiving, waarvan een met het gemeentewapen. Banken
Enige eiken kerkbanken, XVIId.
Copie uit 1824 van een i8de eeuws schilderij in de Zaanl. Oudheidkamer, voor- Schilderij
stellende het toenmalige interieur.
Vier koperen kronen, XVIId, voor twee rijen van acht kaarsen en een glazen Lichtkronen
Empire-kroon, XIXa.
Model van een driemaster, XVIId.
Scheepsmodel
DE DOOPSGEZINDE VERMANING, gebouwd in 1873, bevat een galerij op
Dorische zuilen en een trekbalk, waarop te lezen staat ILA/ GLS JACOBREIIERSENTIMMERMAN L icH, beide afkomstig uit het voorafgaande gebouw van 168o (Teg.
Staat, VIII, blz 341. – LOOS JES, blz Zit. – 5o Jaren Zaanstreek, blz 56).
De kerk bezit:
Eiken achtzijdige preekstoel, XVIIId, tegen welks rugschot een paneeltje, XVIId,
is aangebracht met een rondboogvulling en twee gegroefde pilasters.

Doopsgez. Kerk

Preekstoel
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Koperen predikantslezenaar, XVIIId; koperen standaard, XVIId, waaraan een armluchter is bevestigd en een lezenaar met het monogram 'of; koperen standaard met
twee armluchters, XVIIId, en een mahoniehouten voorzangerslezenaar, XIXa ; twee
koperen kronen, XVIII, voor twee rijen van acht kaarsen.
Zes zilveren avondmaalsbekers, XVII.
Een geslepen rococospiegel, XVIIIc, en een barometer, XIXa, door J. Stopani to
Amsterdam met intarsiaversiering in late Lodewijk XVI-stijl.

HET VOORMALIGE WEESHUIS der Doopsgezinde Gemeente, Schipperslaan 3,
is een grotendeels houten gebouw uit 1698 met een bakstenen voorgevel; twee verdiepingen hoog onder een schilddak, waarvan de nokhoeken door schoorstenen zijn
geaccentueerd (Teg. Staat, VIII, blz 3 41. – Loos jEs, blz 215).
Beschrijving In het middenrisaliet van de voorgevel zijn de kozijnen van de ingang en de zolderdeur aaneengekoppeld. Het beschadigde deurkalf bevat drie figuurtjes, Welke de
milddadigheid verbeelden, en de initialen DD, DL en DS. Inwendig o.a. een tegelschouw. De i8de eeuwse inventaris is thans in het tegenwoordige weeshuis, Lagedijk 41.

Voorm. Doops-

gez. weeshuis

PARTICULIERE GEBOUIFEN
De bier volgende gebouwen zijn, indien niet anders vermeld, slechts een verdieping
hoog.
Hoogstraat Hoogstraat 6. Houten huis van twee verdiepingen met overgekraagde puntgevel,
XVIII, gewijzigd in de vorige eeuw (de Zaende, 195o, blz 203 vlg).
Hoogstraat 7. Houten tuinpoortje, XIXa, met hoekposten, in de vorm van pilasters
met compositkapitelen, en bekroond door een beeldje van de Faam, XVIIId, pl
XXVII, 71.
Hoogstraat II. Boerderij, XVIII, bestaande uit een kaakberg met staart en een t.o.
hiervan haaks gelegen woongedeelte van een verdieping onder een zadeldak, dat is
gevat tussen eindgevels met uitgezaagde windveren.
Hoogstraat 12. Woonhuis met rechtafgedekte bakstenen voorgevel van twee verdiepingen, XVIIId, en een iets oudere zijgevel met overgekraagde verdieping. Aan
de achterzij de bevinden zich een langgerekte vleugel en de Zaankamer. Dit laatste
gedeelte heeft, boven een onderpui met een gebogen hoekvenster, een ingezwenkt
houten voorschot met zijpilasters en een fronton. Een vertrek van de voorvleugel
heeft nog een vroeg i8de eeuwse betimmering en een tegelschouw. De gangmuren
zijn bekleed met paarse tegels. De Zaankamer wordt overdekt door een houten tongewelf boven een kroonlijst. Verder bevindt zich in het huis een los tegeltablaau,
XVIIIa, de haven van Rotterdam voorstellende.
Hoogstraat 39-41. Voormalige „Haremakerij" – touwslagerij –, een schilderachtige
groepering van geheel houten vleugels van iets uiteenlopende ouderdom; hoofdzakelijk XVIIIB. De overgekraagde, van uitgezaagde windveren voorziene topgevel
van de Winkel aan de voorzijde heeft een drielichtskozijn met luiken en een in later
tijd aangekoppeld topvenster. Een grotendeels uitgewist opschrift in sierletters op
het bond onder deze vensters duidt het bedrijf aan. De voormalige lijnbaan achter het
woongedeelte verkeert in een zeer vervallen toestand. In het woongedeelte een i8de
eeuwse betimmering en een smuiger.
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Hoogstraat 46. Aan de Zaan een houten pakhuis, XVIII, van twee verdiepingen
onder een zadeldak. De wanden zijn bekleed met gepotdekselde planken; bemerkenswaardig is de afluiving aan de zuidkant.
Lagedijk 1. Eenvoudig houten woonhuis, XVIII, onder een parallel met de straat Lagedijk
gelegen zadeldak, dat aan een zijde wordt afgesloten door een in- en uitgezwenkt
voorschot. Inwendig een smuiger.
Lagedijk 36. Boven een bakstenen onderpui met z.g. dooddeur een houten topgevel
met uitgezaagde windveren, XVIIIa.
Lagedijk 47. Houten huis, XIXa, van een verdieping ; aan de zuidkant een ingezwenkt
voorschot met een fronton en zijmeanders. Ingang met flankerende pilasters. Bij de
restauratie onlangs is het huis aan de zuidkant circa 1,5 m ingekort.
Lagedijk 52-54. Gedeeltelijk tot Winkel verbouwd woonhuis, waarvan het met de
straat parallel gelegen zadeldak is gevat tussen twee ingezwenkte voorschotten, die
een overgangsvorm vertonen tussen de Lodewijk XV- en Lodewijk XVI-stijl. In het
haaks op de voorvleugels gebouwde achtergedeelte bevindt zich de ingang met een
gesneden deur en bovenlicht in een pilasteromlijsting. In twee vertrekken is een
marmeren schoorsteenmantel, XVIIId, aanwezig; van een deter schoorsteenmantels
is de mahoniehouten boezem met koperen biezen versierd.
Museumlaan 22. Het deels houten z.g. huis met de ijzeren brag, p1 XXXI, 79, is Museumlaan
onder leiding van J. de Meyer in 1927 van Hoogstraat 15 hierheen overgebracht,
gerestaureerd en ingericht tot Zaans Molenmuseum (tie ook blz 7z). De rechtafgedekte brede bakstenen voorgevel, XVIIIc, heeft een middenpartij met een ingezwenkt houten voorschot in Lodewijk XVI-stijl met rococo-elementen. Om de
beide vensters onder dit voorschot een rijke Lodewijk XVI-omlij sting. In de buitenste
traveeen van de gevel komen twee ingangen voor, elk met een rococodeur en een
snijraam in een Ionische pilasteromlijsting. Het zadeldak wordt links afgesloten door
een houten topgevel met uitgezaagde windveren en een getorste makelaar – boven
een bakstenen onderpui – en rechts door een ingezwenkt voorschot met een fronton
en zijmeanders met gesneden rozetten, XIXa. Het ingezwenkte voorschot van de
achtervleugel, XIXa, heeft, evenals de dakkapellen, een bekronend fronton en zijmeanders ; de schuiframen dateren van de restauratie. Voor en achter het huis staan
zomers tuinbeelden: de vijf zintuigen en de vier jaargetij den.
Raadhuisstraat 8-1 o. Twee gekoppelde ingezwenkte voorschotten met fronton en Raadhuisstraat
zijmeanders, XIXa, pl XXXI, 78, boven een bakstenen onderpui; in de meanders
gesneden rozetten. De rechtervleugel ligt t.o.v. de linkergevel een venstertravee
terug; de schuiframen van de linkergevel zijn, evenals de linkerdeur, gewijzigd.
Raadhuisstraat 36. Aan de zijkant een eenvoudige houten topgevel met in de onderpui een deurkalf met ANNO 1700.
Raadhuisstraat 3 8. In moderne gevel een rococoingang.
Schoolstraat I. Grotendeels houten huis, XVIIId, onder een met de straat parallel Schoolstraat
gelegen zadeldak. De middentravee van de rechtafgedekte voorgevel wordt ingenomen door een ingangsomlijsting met twee Ionische pilasters, waarboven de kroonlijst van de gevel is verkropt. Tussen beide kapitelen de gesneden en gepolychromeerde emblemen van handel, nijverheid en scheepvaart. De ingang heeft een gesneden Lodewijk XVI-deur en een snijraam.
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Zuideinde Zuideinde II en i5. Houten woonhuizen, XVIII B; het voorschot met uitgezaagde

windveren boven een onderpui met overhoeks geplaatste vensters.
Zuideinde 20. Ingezwenkt voorschot, XVIIId, met zijpilasters en een fronton.
Zuideinde 24. In de zijgevel met een onderpui van geribde planken een deurkalf
met het jaartal '6'3.
Zuideinde 32. Gave houten gevel, XIXa, pl XXXII, 83, waarvan de onderpui twee
gebogen overhoeks geplaatste vensters heeft en het ingezwenkte voorschot is versierd met een doorbroken fronton met een Lodewijk XVI-vaas, zijmeanders, waarin
zich gesneden rozetten bevinden, en een gesneden guirlande onder de top. De deur,
die de ingang rechts naast de gevel afsluit, is versierd met ovale kussenpanelen en
diamantkoppen.
Zuideinde 5o. Geheel houten huis, XIXa, links aan de voorzijde tot Winkel verbouwd maar overigens uitwendig nog gaaf. Het ingezwenkte voorschot heeft
zijmeanders met gesneden rozetten, een fronton en een gesneden guirlande onder
de top.
Zuiderkerkstraat Zuiderkerkstraat 1. Grotendeels houten huis, XIXa, met een ingezwenkt voorschot,
waarvan de zijpilasters bekroond worden door een gesneden granaatappel en de beide
middenpilasters met guirlandes versierde plintblokken hebben en composietkapitelen.
Onder het fronton komt een gesneden guirlande voor; onder het venster een ovaal
kussenpaneeltje. De vensters van de bakstenen onderpui, van welke de beide buitenste
overhoeks zijn geplaatst, hebben gewijzigde schuiframen, pl XXXII, 82.
In het Nederlands Openluchtmuseum to Arnhem bevinden zich sinds 19 3 8 enige huizen
uit Koog aan Zaan en wel de voormalige huizen Lagedijk 4 en zo, Dubbele Buurt 1 o-I z
en Dubbele Buurt 4.
Molen De

Oliemolen Het Pink bezuiden de Weelsloot, in 1620 gesticht en, wat de
bovenbouw betreft, uit 1751 daterend, is in 1939 verworven door de Ver. De
Zaansche Molen en gerestaureerd. Het is een achtkante bovenkruier met spruiten
en stelling boven een houten schuur; de kap en de romp met net bekleed (BOORSMA,
blz 156).
Molenmuseum Het Zaans Molenmuseum, Museumlaan 22 — zie ook blz 71 – bevat een verzameling
van voorwerpen betreffende de Zaanse molens (De Nederl. Musea, 's-Gravenhage
19 3 8, blz 176. – 5 o Jaren Zaanstreek, blz 58).

KROMMENIE
Literamur LITERATUUR. Oudh. en Gest., I, blz 39o. - Teg. Staat, VIII, blz 3 I2,. - Versl. Arch. 1917,
blz 126.
Geschiedenis GESCHIEDENIS. De tegenwoordige gemeente omvat grotendeels de voormalige ambachts-

heerlijkheid van Krommenie en Krommeniedijk, die in 1729 door de Regenten van Krommenie was gekocht van de Staten. Het gebied behoorde tot de goederen van de Heeren van
Saenden, welke in 1296 verbeurd werden verklaard en in 1 3 08 door Graaf Willem III aan
zijn broer Jan van Beaumont in leen gegeven (VAN MIERIS, II, blz 76). Tot in het begin van
de i 7de eeuw maakte het met Westzaan een schoutambt uit; tot 1718 behoorde het tot het
dijkgraafschap van Westzaan en Krommenie, waarna het werd gebracht onder de geinteresseerden van de Assendelver zeedijk.
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HET RAADHUIS, Zuiderkerkstraat 31, is in 1706 gebouwd, in 1911 Haar het Z.
vergroot en in 1934 nogmaals ingrijpend verbouwd (Noordholl. Arc., blz 133.
– Teg. Staat, VIII, blz 315. – N.H. Oudh., II, 1, blz 86. – 5o Jaren Zaanstreek,
blz 85).
Het oude gedeelte van de rechtafgedekte, door lisenen gelede voorgevel van twee
verdiepingen heeft een hogere middenpartij, die eindigt in een ingezwenkte halsgevel met natuurstenen aanzetkrullen, festoenafdekkingen en een gebogen fronton.
Onder de top komt een banderolle voor met het wapen van Krommenie en het
jaartal 1706. Onder het bovenste venster in een lauwerkrans het opschrift: anno /

Raadhuis

Uitwendig

SEVENTIENHONDERTENSES / MAY DRIEMAELSESENEEN / LEYDCORNELIS JANSZ BACKER i
HIERAENDENEERSTEN STEEN / OUD 71 JAER.

De ingang en de vensters zijn geheel gewijzigd, evenals het inwendige. In het plafond
van de raadzaal bevindt zich echter nog het opschrift : Josua Gekeer SCHOUT/ Ysbrands
Pietersz Visscher / Heyndrik Willems Moy / SCHEPENEN Jan Allertsz Backer / Gerrit
Jansz de Wit / Meerten Jansz Backer / Pieter Dircks Jannes / Kornelis Jansz Backer /
Pieter Heyndriksz Egger / VROETSCHAPPEN / Gerrit van Manen / SECRETARIS Willem
Dircks Molenaer / Claes Adriaensz Spoelder / Gerrit Willem Gerritsz / GECOMMIT-

Inwendig

TEERDEN / A 1706.

DE HERVORMDE KERK, eertijds toegewijd aan de H. Nicolaas, is eigendom van
de kerkelijke gemeente met uitzondering van de toren, die aan de burgerlijke gemeente behoort.

Herv. Kerk

Oudh. en Gest., I blz 39o. – Noordholl. Arc., blz 133. – Teg. Staat, VIII, blz
3I5. – N.H. Oudh., II, I, blz 85. – Gen. en Herald. Gedenkw., IV, blz 41 vlg. – 5o Jaren
Zaanstreek, blz 86 vlg.
GESCHIEDENIS. De voor het eerst in 1396 vermelde kapel van Krommenie, een dochter van
de kerk van Westzaan, is vermoedelijk in het begin van de 1 5 de eeuw tot parochiekerk verheven ; de geestelijken werden benoemd door de abten van Egmond. In de Tachtigjarige
Oorlog is zij bijna geheel uitgebrand en daarna, na een gedeeltelijk herstel, in de jaren 1657
en 1658 waarschijnlijk met gebruikmaking van overgebleven muurresten herbouwd.

Literatuur

Het georienteerde, geheel gepleisterde gebouw, afb 19, heeft een smaller driezij dig
gesloten koor. Op het W. van het zadeldak staat een houten toren. De hoofdingang,
in de oostelijke sluitingswand is neogothisch, XIXb ; twee andere ingangen bevinden

Beschrijving
Uitwendig
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zich tegenover elkaar in de zijmuren van de meest westelijke travee. De muren
worden doorbroken door spitsboogvensters met afgeschuinde dagkanten. In de
tweede travee zijn deze vensters geplaatst in een brede rondbogige spaarnis.
De van een zerkenvloer voorziene ruimte wordt overdekt door een houten tongewelf, boven trekbalken met korbelen en gesneden sleutelstukken. Opmerkelijk
zijn de spitsbogige spaarvelden, waarin de vensters zich bevinden. In de zuidelijke
koorwand komen i.p.v. vensters aanmerkelijk lagere spitsboognissen voor.
De kerk bezit de volgende meubelen en andere voorwerpen:
Eiken zeskantige preekstoel, waarvan de kuip met Korinthische hoekzuiltjes rust
op een natuurstenen voet met in cartouches, resp. ANNO/16 58 en het wapen van
Krommenie. De kansel vertoont dezelfde trant als die in de Rijp, Graft, Purmerend,
Wormer en in de Oostzijderkerk to Zaandam.
Eiken doophek en doopbanken, XVIIc, versierd met gegroefde pilasters.
Koperen voorzangerslezenaar, XVIIc, met het wapen van Krommenie; koperen
preekstoellezenaar met het jaartal 1792; twee koperen doopbogen, XVIIc, met
dolfijnkoppen.
Het orgel uit 1843 is neogotisch.
Herenbank, XVIIc, waarvan de overhuiving rust op twee gecanneleerde zuiltjes.
Steen met het opschrift : Dirk Pieters Wessanen Kerkmeester / Jan Pieters de Jong /
Selden tyt sonder stryt / 1657.
Model van een driemaster, XIXa, op de achterspiegel waarvan: DE KROONPRINS DER
NEDERLANDEN.

Zilverwerk
Klok

Doopsgez. Kerk

Inwendig

Preekstoel
Orel
g
Banken

Het avondmaalszilver, geschonken in 1837, bestaat uit twee bokalen, hoog 2. 1 cm,
en twee broodschalen, diameter 27,5 cm.
De klok van 1o2 cm diameter heeft het randschrift: Anno Domini m ccc xcvi me
fecit rodolphus de montigny. Tussen het eerste en het laatste woord een Mariab eeldj e.
DE DOOPSGEZINDE VERMANING, Noorderhoofdstraat, in 1703 gebouwd ter
vervanging van een voorafgaand kerkje, dat een jaar tevoren was afgebrand
(Noord Holl. Arc., blz 1 3 3) is opgetrokken op een vierkante plattegrond; aan de
voorzijde bevindt zich een uitbouw met onder de orgelgalerij, twee portalen en de
kerkeraadskamer. De wanden van gepotdekselde planken worden aan de achterzijde
en aan weerskanten van de uitbouw doorbroken door grote rechthoekige vensters;
de zijmuren hebben een meer afsluitende functie, doordat zij slechts kleine twee aan
twee boven elkaar geplaatste venstertjes hebben.
De uiterst sobere, door een houten gewelf boven trekbalken met korbelen overdekte, inwendige ruimte heeft door genoemde vensterverdeling een zeer harmonisch
wandrhythme verkregen. De wand aan de straatzijde wordt, behalve door de beide
grote vensters, in het midden doorbroken door de drie Bogen van de orgelgalerij,
Welke neerkomen op Toscaanse zuilen.
De kerk bezit de volgende meubelen en andere voorwerpen:
Eenvoudige eiken zeskantige preekstoel, XVIIIa. Mahoniehouten kabinetorgel
uit 1782, waarvan het front bekroond wordt door de figuren van de harpspelende
Koning David tussen twee bazuinblazende engelen. Acht stel eiken banken, XVIIIa,
waarvan twee met overhuiving.
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Vier avondmaalsbekers, hoog 17 cm, twee kannen, hoog 25,5 cm, twee broodschalen, diameter 25 cm, en een broodschaal, diameter 63 cm, alien van tin, XVIII.

Tin

DE OUD-KATHOLIEKE KERK, Noorderhoofdstraat 1 3 1, is toegewijd aan de Oud-K. Kerk
H. Nicolaas.
LITERATUUR.

De Oud Katholiek, 1940, blz 54 vlg. – 50 Jaren Zaanstreek, blz 89.

GESCHIEDENIS. De kerk is ontstaan door de geleidelijke verbouwing van een boerderij, die
vermoedelijk reeds sinds I6I z – het stichtingsjaar van de parochie van Krommeniedijk, van
waaruit Krommenie aanvankelijk bediend werd – als schuilkerk dienst deed. In 1644 wordt
zij door de overheid gesloten; in 1651 blijkt zij echter weer in gebruik to zijn gesteld; in dat
jaar vestigen de pastoors zich n1 in het woongedeelte van het in 1633 vergrote gebouw. Het
is waarschijnlijk in 1 709 geweest dat de kerk toeviel aan de aanhangers van de Oud-Bisschoppelijke Clerezy. Bij een verbouwing in het jaar i8z6 verkreeg de oorspronkelijk geheel houten
schuur bakstenen buitenmuren.
Kerk en pastorie zijn in de jaren 1939/40 geheel gerestaureerd onder leiding van Jan de
Meyer, bij Welke gelegenheid men het laat i8de eeuwse houten voorschot van de pastorie
ongeveer een halve meter omhoog heeft gebracht.

Literatuur
Geschiedenis

De voorgevel van de pastorie is voorzien van een in- en uitgezwenkt voorschot, Beschriiving
XVIIId, boven een bakstenen onderpui, die zijn huidige vorm eerst bij de laatste
restauratie heeft verkregen. Het voorschot, pl XXX, 76, is versierd in Lodewijk
XVI-Stijl: boven in de rijkgesneden vensteromlijsting is een medaillon opgenomen
met de voorstelling van een monnik, die in zijn hand een kruis houdt – St. Nicolaas
van Tolentino ?
De achter de pastorie gelegen kerkruimte wordt verdeeld in een middenbeuk, over- Inwendig
dekt door een houten tongewelf met gesneden rozetten, en twee smallere vlakgedekte
zijbeuken. Men kan goed zien, dat de kerk is ingebouwd in een reeds eerder bestaande
schuur, want de Toscaanse zuilen tussen zijbeuken en middenschip nemen de plaats
in van de vroegere staanders onder de kapconstructie, waarvan de onderste horizontale balken door het tongewelf oversneden worden en dus van de kerk uit zichtbaar
zijn, pl XXXVII, 94.
Het voormalige woongedeelte had, blijkens het nog aanwezige houten geraamte,
de breedte van de voorkamers van de tegenwoordige pastorie. Ook de melkkelder
en de opkamer zijn nog aanwezig. De laatste client thans tot bibliotheek; de eiken
betimmering, XVII A, kon worden samengesteld uit bij de restauratie teruggevonden
fragmenten.
De kerk bezit de volgende meubelen en andere voorwerpen:
Houten altaar, bestaande uit een eenvoudig onderstuk en een retabel – XVIIIa, Altaar
met de verrijzenis –, waarvan de Korinthische zuilen hoofdgestellen dragen, waarop
een getoogde kroonlijst rust, die doorbroken wordt door een cartouche met het
Alziend Oog en bekroond door twee gesneden engelfiguurtjes, p1 XXXVII, 94.
Gesneden tabernakel van notenhout, midden XVIII, versierd met engelkopjes en Tabernakel
bekroond door de Pelikaan en een Crucifix.
Communiebank, XVIIIa, met gesneden acanthusbladeren en een lauwerkrans.
Communiebank
Lavabotafeltje, XVIIIa, met gesneden rankwerk en vruchten.
Lavabotafeltje
Marmeren doopvont in een grijs- en witmarmeren nis, die versierd is met de Duff in Doopvont
een stralenkrans, midden XVIII.
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Balustrade De

doopruimte is van de kerk afgescheiden door een balustrade, die aansluit op
twee tegen de wand geplaatste gedraaide Korinthische zuilen, XVIId, omslingerd
door gesneden wijnranken.
Beeldje In het portaal onder de orgelgalerij een marmeren wijwaterbakje op een houten
console met een beeldje, XVII, van de H. Hieronymus.
Preekstoel Zeskantige notenhouten preekstoel, rustend op een gesneden adelaar, XVIId, pl
XXXVI, 90.
Orgel Orgel, waarvan de oorspronkelijk uit 1719 daterende kas bekroond wordt door de

figuren van de H. H. Agnes, Nicolaas en Willibrord, XVIIIc. Het snijwerk onderaan
vertoont het syrnbool van de H. Geest, omgeven door stralen en rocailles en geflankeerd door twee engelkopjes, XVIIIc. De galerij wordt afgesloten door een
balustrade van gedraaide spijlen, pl XXXVII, 92.
Banken Eiken kerkbanken, XVIIIc, in rococostijl.
Schilderij Schilderij op doek, 16o X zoo cm, ongesigneerd, voorstellend de gekruisigde Christus.
Copie – midden XVII, gerestaureerd – naar een schilderij van Rubens thans in de
Pinacotheek van Munchen.
Lichtkroon Koperen kroon, XVII, voor twee rijen van zes kaarsen, versierd met een madonnaGodslamp beeldje, pl CVII, 259. Koperen Godslamp, XVIId, versierd met drie hermen.
Kast Eiken paneelkast, XVII A, samengesteld uit bij de restauratie gevonden fragmenten.
Zilverwerk Verguld zilveren monstrans, hoog 61 cm, geen merken, geschonken in 1634. De
uitgeschulpte voet draagt voorafbeeldingen van de Eucharistie en een voorstelling
van het Laatste Avondmaal. De nodus is versierd met palmetten. Tussen kolommetjes, links en rechts van het expositorium, bevinden zich de beeldjes van de H.H.
Nicolaas en Willibrord, erboven de H. Barbara en een mannelijke heilige. De lunula
wordt gedragen door knielende engelfiguurtjes. De cylinderafdekking vertoont in
relief de voorstelling van God de Vader tussen engelen. Het geheel wordt bekroond
door een baldakijn in gothische trant met een Crucifix, waaronder een Madonna in
stralenkrans voorkomt (afb in: 5o Jaren Zaanstreek, blz 91).
Verguld zilveren ciborie, hoog 51 cm, geen merken, geschonken in 1642. Op de
uitgeschulpte voet komen Passie-emblemen voor, op het oplopend gedeelte van de
voet de voorstellingen van het Laatste Avondmaal, de Kruisiging en de Emmausgangers. De nodus is versierd met engelkopjes. Rond de cuppa, omgeven door rankwerk en de lijdenswerktuigen, engelkopjes boven vruchtenmanden; op de deksel
engelkopjes en de voorstellingen van het Offer van Abraham en Melchisedech, het
Pascha en de Mannaregen (afb in : 5 o Jaren Zaanstreek, blz 9i).
Verguld zilveren miskelk, hoog 28, 5 cm, geen merken, geschonken in 1634. De uitgeschulpte voet draagt zes tafrelen uit het Lijden van Christus. De nodus is versierd
met engelkopjes. De cuppa heeft tussen rankwerk drie medaillons, waarin de marteldood van St. Jan de Evangelist en de H.H. Agatha en Lucia zijn uitgebeeld. De kelk
is van dezelfde hand als de monstrans. De bijbehorende pateen, diameter 16,5 cm,
draagt een gegraveerd ms-monogram met kruis en nagelen in een stralenkrans (afb
in: 5 o Jaren Zaanstreek, blz 91).
Zilveren ablutiekelk, hoog 22 cm, geen merken, geschonken in 165o. De ronde voet
prijkt met cherubijnenkopjes (afb in: 5o Jaren Zaanstreek, blz 91).
Zilveren hostiedoosje, midden XVII, hoog 9 cm, met gegraveerd rankwerk. Amster..
dams keurstempel, jaarletter K (1641), meesterteken Thomas Bogaert (VOET, 41).
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Twee zilveren ampullen, hoog 19 cm, met gedreven rankwerk; merken : Amsterdam,
Holland, K (1744), meesterteken van Hendrik Kramer (vorr, 285).
Ovaal zilveren ampullenblad, grootste diameter 44 cm, merken als boven. In de rand
van gedreven rankwerk komen de voorstellingen voor van de H.H. Willibrord
en Bonifatius en de monogrammen His met kruis en nagelen en MRA (FREDERIKS,
Dutch Silver, 247).
Wierookvat van gedreven zilver, midden XVII, hoog 22,5 cm, geen merken; versierd met de voorstellingen van de Goede Herder en de H.H. Willibrord en Nicolaas.
De ajouren deksel heeft bovenaan twee engelkopjes.
Wierookscheepje van gedreven zilver, midden XVII, hoog 1 o cm, merken niet
leesbaar; versierd met rankwerk.
Missaalbeslag van gedreven zilver, midden XVII, aan een modern missaal ; de middenstukken dragen resp. de voorstelling van de H. Maagd en de H. Nicolaas.
Zilveren altaarschel, XVIId, hoog 14 cm, geen merken, versierd met gedreven rankwerk en het 'Hs monogram met kruis.
Enige geborduurde misstellen, XVII, met bijbehorende antependia o.a.:
Roodfluwelen misstel, XVII B, met goudborduursel. Het kazuifel draagt een kruis
met de voorstellingen van de H. Familie ; de aartsengelen Michael en Gabriel; de
H.H. Petrus en Paulus en in het midden het symbool van de H. Geest. Het schild
voor het pluviale draagt de voorstelling van een H. Martelares met een lans als
attribuut.
Misstel, XVII B, van wit zij den damast met goudborduursel; op het schild van het
pluviale is de aartsengel Michael voorgesteld.
HET WEESHUIS van de Herv. gemeente, Vlusch 16, is een gepleisterd bakstenen
gebouw van twee verdiepingen onder een schilddak met schoorstenen op de nokhoeken. Boven de ingang een steen met een opschrift en 1743. In een der kamers
een smuiger (Teg. Staat, VIII, blz 315).

Paramenten

Weeshuis

WOONHUIZEN
De volgende woonhuizen, indien niet anders vermeld een verdieping hoog, zijn
vermeldenswaard:
Heilige weg. In het deurkalf 1736.
Noorderhoofdstraat 26. Woonhuis, XIXa, gerestaureerd in 1928, pl XXXV, 86, met
een sierlijk bewerkt voorschot boven een onderpui van fijngevoegde geslepen steentj es.
De pilasters van de ingangsomlij sting hebben composietkapitelen ; het fries hiertussen
is, evenals de voordeur, het snijraam en het deurkalf, typisch XIXa. Het voorschot
heeft een geprofileerde, onderaan in krullen met bladversieringen uitlopende omlij sting.
Het doorbroken fronton, bekroond door een gesneden vaas, waarvan guirlandes neerhangen, is gevuld met de gekruiste emblemen van handel en zeevaart in een lauwerkrans. Boven het zoldervenster een lauwerkrans en de gebruikelijke topguirlande.
In de gang een binnenportiek met een getoogde doorgang tussen twee, door een hoofdgestel afgedekte halfzuilen met composietkapitelen. Achter een tweede meer eenvoudige portiek buigt de gang naar rechts om. In de voorkamer bevindt zich een
marmeren schoorsteenmantel, XIXa, waarvan de versiering enige geschematiseerde

Heiligeweg
Noorderhoofdstraat
even zijde
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rococo-elementen bevat; de boezem heeft de gebruikelijke pilasters. Belangrijker
is in deze kamer de boven een lambrizering van rechthoekige panelen aangebrachte
wandbekleding van beschilderd behang, XIXa, met landelijke taferelen, pl XXXVII,
9 1. De vensters zijn voorzien van gesneden binnenblinden.
Noorderhoofdstraat 38. Grotendeels gave geheel houten woonhuisjes, XIXa, met
gekoppelde overgekraagde puntgeveltjes, van Welke de rechter is bekroond met een
gesneden makelaar.
Noorderhoofdstraat 74. Bakstenen woonhuis – XVIIId, gewijzigd in het begin van
deze eeuw en gerestaureerd in 1929, p1 XXXII, 81 – onder een met de straat
parallel zadeldak, dat afgesloten wordt door niet oorspronkelijke bakstenen eindgevels met getorste makelaars en dat met schilden aansluit op het rijkbewerkte
houten voorschot boven het van hoeklisenen voorziene middenrisaliet van de brede
overigens rechtafgedekte voorgevel. De consoles en het verdere snijwerk van de
pilasteromlijsting van de ingang vertonen nog rococokenmerken. Het voorschotdat onderaan een fries heeft met tussen twee festoenen een banderolle met A° 1786 –
maakt door de sterke reliefwerking van zijn beide Ionische pilasters en de zware zijvoluten met bladversierselen en festoenachtige afdekkingen een tamelijk archaiserende
indruk. Het is weliswaar hoofdzakelijk versierd in Lodewijk XVI-trant, – zoals o.a.
duidelijk is te zien aan de vaas met guirlandes boven het venster en aan de guirlande
onder de top – maar de bekroning wordt nog gevormd door een gesneden kuif en
onder deze bekroning komt zelfs het typisch laat i 7 de eeuwse motief van twee gekruiste palmtakken in een lauwerkrans, opgehangen aan linten, weer voor. De
deur is, evenals de lelijke ingang in het linkergedeelte van de gevel, van recenten
datum.
Noorderhoofdstraat 94. Houten woonhuis van twee in elkaars verlengde liggende
gedeelten, XVIII A en XIXa. Aan de voorzijde een overgekraagde puntgevel, XIXa.
In een vertrek van de achtervleugel is nog een paarsbetegelde smuiger aanwezig,
evenals de oorspronkelijke wandbekleding met lage muurkastjes en Witte tegelvlakken met paarse randen.
Noorderhoofdstraat zoo. Aan de achterzijde een houten luchthuis, XVIII, van twee
verdiepingen onder een schilddak; de bovenverdieping voorzien van vier overhoeks
geplaatste vensters, die thans gedicht zijn.

Noorderhoofdstraat
oneven zijde

Noorderhoofdstraat 136. Houten met een gesneden makelaar bekroonde topgevel,
XIXa, boven een vrij onlangs gewijzigde houten onderpui.
Noorderhoofdstraat 140. Houten woonhuis, XIXa, met, boven een kroonlijst, een
puntgevel met zijpilastertjes. Een gesneden guirlande onder de top en de vaasvormige
bekroning zijn kort geleden verdwenen.
Noorderhoofdstraat 37. Houten huis, XIXa, onder een met de straat parallel zadeldak. De ingangsomlijsting heeft gegroefde pilasters, waarboven de kroonlijst, die
de voorgevel afdekt, is verkropt. Het fries tussen de composietkapitelen prijkt met
een leeuwenmasker tussen een Mercuriusstaf, een drietand en rankwerk.
Naast dit huis stond eertijds op nr 35 een aardig bakstenen wijnpakhuisje van twee verdiepingen onder een schilddak. Het moest in 1 934 helaas gesloopt worden. De gevelsteen,
die de voorstelling draagt van een stad met schepen op de voorgrond, het jaartal 1 73 2. en
het onderschrift D'STADT ALLEKANTE, bevindt zich thans in de voorgevel van de Zaanl. Oudheidkamer te Zaandijk.
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Noorderhoofdstraat 45. Grotendeels houten woonhuis, XIXa, voorzien van een
voorschot met uitgezaagde windveren en een makelaar op een console.
Noorderhoofdstraat 77. Grotendeels gaaf houten woonhuis onder een met de straat
parallel gelegen zadeldak en voorzien van een afluiving aan de linkerzijkant. In het
deurkalf is het jaartal van de bouw, 1702, gesneden; de deur zelf XIX. De dakkapel
wordt door een fronton bekroond.
Noorderhoofdstraat 79. Houten puntgevel met zijpilastertjes, XIXa, boven een door
pilasters gelede houten onderpui, waarin kortgeleden een winkeletalage is aangebracht.
Noorderhoofdstraat 85. Houten puntgevel, XIXa, boven een houten onderpui,
waarin zich een ingang met een snijraam bevindt. Rechts naast het huis een tuinpoortje, waarvan de posten bolvormige bekroningen hebben.
De afbraak, oinstreeks het jaar 19 3 0, van het aardige vroeg i8de eeuwse woonhuis op nr 87
betekende een ernstig verlies voor de fraaie straatwand, die zijn voorgevel tezamen met de
gevels der vier laatstgenoemde huizen vormde.

Noorderhoofdstraat 93. Houten puntgevel, XIXa, met een gewijzigd zolderraam,
boven een gave houten onderpui.
Noorderhoofdstraat 99. Houten woonhuis, XIXa, onder een laag schilddak; boven
de ingang met snijraam een dakkapel met ingezwenkte zijstukken en een rond venster.
Het linkergedeelte van de voorgevel is verminkt.
Noorderhoofdstraat '35. Ingezwenkt asymmetrisch, door een fronton bekroond voorschot, XIXa, boven een houten onderpui; boven de zolderdeur een hijsbalk.
Noorderhoofdstraat 131. Oud-Katholieke Kerk (zie blz 75).
Noorderhoofdstraat 139. Houten topgevel, XIXa, met uitgezaagde windveren en
een gesneden makelaar, boven een gewijzigde houten onderpui.
Noorderhoofdstraat i 79. Ingezwenkt door een fronton bekroond voorschot met zijpilasters, XIXa, boven een gewijzigde houten onderpui.
Padlaan 7. Houten herenhuis, XIXa, van twee verdiepingen onder een schilddak, Padlaan
waarvan de nokhoeken door schoorstenen met geprofileerde afdekkingen geaccentueerd worden. Boven het middenrisaliet van de door een geblokte kroonlijst afgedekte voorgevel een dakkapel met een zeer ver overstekende kroonlijst op twee gegroefde consoles en met ingezwenkte zijstukken, die onderaan een versiering hebben
van rechthoekige rozetten. De ingang met snijraam in het midden heeft een pilasteromlijsting. De deur en de ramen dateren uit 1928, in Welk jaar het huis naar rechts
uitgebreid is en inwendig gemoderniseerd.
Vlietsend 1094. Houten huis van twee verdiepingen onder een zadeldak, dat aan de Vlietsend
voorzijde wordt afgesloten door een topgevel met uitgezaagde windveren, XVIII,
inwendig geheel gewijzigd; de ramen zijn merendeels vroeg i9de eeuws.
Zuiderhoofdstraat 39. Woonhuisje, XIXa, onder een met de straat parallel zadeldak. Zuiderhoofdstraat
De ingang in de bakstenen voorgevel en de houten dakkapel erboven vertonen dezelfde trant als die van Padlaan 7.
Zuiderhoofdstraat 57. Bakstenen woonhuis, XIXa, onder een met de straat parallel
zadeldak. De deur en het snijraam zijn nog origineel ; de ramen zijn gewijzigd.
Zuiderhoofdstraat 65. Houten woonhuis, XVIIId, pl XXXIV, 85, met een rijk bewerkt in- en uitgezwenkt voorschot boven een bakstenen onderpui op een punt van
hardsteen. De ingang en de vensters hebben een omlijsting in Lodewijk XVI-stijl.
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Boven de gesneden deur een snijraam met landbouwattributen. Het voorschot boven
de geblokte kroonlijst heeft een gesneden afdekking, die onderaan uitloopt in grote
acanthusbiaderen en zijmeanders met rozetten. De halfronde bekroning wordt doorbroken door een vaas, waarvan guirlandes neerhangen. Onder de top de gebruikelijke
gesneden guirlande. Onder het bovenvenster prijkt een gesneden relief met een
allegorische voorstelling van de handel; erboven, tussen een Mercuriusstaf en een
drietand, een medaillon met de kop van de godin Ceres.
De voorkamer is opmerkelijk door zijn gesneden plafond met een grote rozet, omlijst door bloemtakken, en in de hoeken o.a. muziekinstrumenten, tuingereedschap,
rankwerk en linten.
Achter het huis staat schilderachtig aan het water een houten luchthuis, XVIIId, van
twee verdiepingen onder een tentdak. De gevels worden afgedekt door een geblokte
kroonlijst, Welke geheel gelijkt op die van het woonhuis, terwijl het dak een sierlijke
bekroning met een windvaantje heeft, pl XXXII, 80.
Zuiderhoofdstraat 93. Houten woonhuis, XVIIIa, met een houten puntgevel met
uitgezaagde windveren boven een bakstenen onderpui. De ramen van de voorgevel
en de deur zijn XIXa, p1 XXX, 77.
Zuiderhoofdstraat I i5. Houten woonhuis, XVIIId, onder een met de straat parallel
zadeldak, dat links een afluiving vormt boven de ver terugliggende ingang en
het overhoeks geplaatste venster. De rijkversierde houten dakkapel in late Lodewijk
XVI-stijl, met zijpilasters met composietkapitelen, heeft in het halfronde tympaan
een gesneden voorstelling van de papierhandel, pl XXX, 77.
Zuiderhoofdstraat i2.7 en 13i. Houten puntgevels, XIXa ; nr '27 grotendeels gaaf,
nr 131 verminkt o.a. tengevolge van het aanbrengen van garagedeuren; aan de geblokte kroonlijst is echter goed te zien, dat er een ingangsomlijsting van pilasters
moet zijn geweest.
Zuiderhoofdstraat 137. Houten puntgevel, XIXa, boven een moderne bakstenen
onderpui. Het voorschot heeft een gesneden topguirlande en onder het venster een
ovaal kussenpaneel. De rechthoekige zijstukken en de houten balustrade, die aan de
linkerzijde hierop aansluit, zijn versierd met rozetten tussen pilastertjes.
De gevels van de nrs '23, I 27, 13 I, I 3 5 en '37 vormden tot voor kort tezamen een opmerkelijk
gave straatwand, waarin de elegante rococogevel van nr 123 en de rijkversierde gevel van.
nr i35 de hoogtepunten waren. Juist deze twee heeft men echter gesloopt. De in 1928 afgebroken gevel van nr 123 is echter herbouwd op het terrein van het Nederlands Openlucht
Museum te Arnhem (pl XXXIII, 83).

Zuiderhoofdstraat 70. Uitwendig gaaf houten herenhuis van twee verdiepingen
onder een laag puntdak, XIXa. De ingang in het midden van de voorgevel omlijst
door Korinthische pilasters en voorzien van een snijraam; de vensters hebben geprofileerde omlijstingen met sluitstukjes. Boven de voorgevel een dakkapel met een
fronton, ingezwenkte zijstukken en een rond venster. Vgl het huis Hogendijk 19
te Zaandam, blz i6z.

KROMMENIEDI JK
Herv. Kerk

DE HERVORMDE KERK, op de plaats van een in de Tachtigjarige oorlog verwoeste aan St. Petrus Banden toegewijde kapel, is in 1755 gebouwd ter vervanging
van een kerkje, dat na de Hervorming op een deel van de grondslagen van het
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Middeleeuwse gebouw was verrezen. Zij is in de
jaren 1939/42 door Ferd. B. Jantzen gerestaureerd.
LITERATUUR. Oudh. en Gest., I, blz 395. - Teg. Staat, VIII,
blz 315. - Noordholl. Arc., blz i3 3 . - N.H. Oudh., II, z,
blz 86. - Gen. en Herald. Gedenkw., IV, blz 57. - 5o Jaren
Zaanstreek, blz 94 vlg. - R. BOEKE, Krommeniedijk en zijn
Kerk, 195 0.– JOOSTING en MULLER, II, blz 307, 3 I I. - J. BELONJE, in De Navorscher, 1929, blz 27/8.
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Het georienteerde rechthoekige zaalkerkje, afb 20
en pl XXX, 74, vrij gelegen op een kunstmatige
IIMM 175
verheffing van het terrein, heeft aan de zuidzijde
IN XVIllc
een aangebouwde consistoriekamer en aan de noordo
nil_
zijde twee uitbouwen, van Welke de oostelijke als Afb. zo. Krommeniedijk. Herv. Kerk
portaal fungeert en de westelijke als bergruimte. De
westingang dateert van de restauratie.
De muren — van baksteen van 23 X 4, 1 o lagen = 5o cm — zijn versterkt door steunberen met ingezwenkte buitenlijn en doorbroken door grote rondboogvensters. Het
zadeldak wordt in het 0. afgesloten door een puntgevel met een fronton en rococoaanzetkrullen van natuursteen. De afgeknotte puntgevel aan de westkant — aanvankelijk blind maar sinds de restauratie voorzien van een rondbogig ingangsportaal en
kleine rondboogvenstertjes — heeft eveneens aanzetkrullen in rococostijl. Boven
deze westgevel bevindt zich een houten torentje. De lage puntgevels van beide
noordelijke aanbouwen prijken met getoogde topbekroningen met een schelpvulling en rococoaanzetkrullen van natuursteen, terwijl de korfboogingangen verlevendigd zijn door natuurstenen blokken; onder de top ANNo/1755.
De vloerbedekking van de kerk wordt gevormd door tot plavuizen verwerkte
grafzerken. Onder het houten tongewelf, van segmentbogige doorsnede, ontbreken
de trekbalken. Boven de korfboogpoort naar de consistoriekamer bevindt zich een
stee p met het opschrift: A° 1 7 55 26 MAY / DOOR D 'ALVERSLYTBREN TYT WAS DE DUDE

Beschrijving
Li in
Plattegrond

Uitwendig

Inwendig

KERK VERSLEETEN / T IS DER LIEFDAADIGHEID EN GODSVRUGT DANK TE WEETEN / DAT
HIER EEN NIEUW GEBOUW TEN HEYLDIENSTE IS BEREYD / WAAR AAN CORNELIS BAK
HEEFT D 'EERSTEN STEEN GELEYD.

De kerk bezit de volgende meubels en andere voorwerpen:
Vierkante eiken preekstoel met afgeschuinde hoeken, XVIId, voorzien van verdiepte
panelen.
Koperen doopbekkenhouder, zandloperhouder en doopboog, XVIIc.
Eiken herenbank met een overhuiving op getorste hoekzuiltjes, XVIId.
Eiken banken, XVIII.
Drie koperen lichtkronen voor twee rijen van zes kaarsen en twee koperen armluchters, XVIIc.
Wandbord met de tekst van het begrafenisreglement van 1679.
Model van een driemaster, op de achterspiegel waarvan LVB 1755 LFV.
Geborduurde lap met afbeelding van de voorgevel, de achtergevel en de zuidgevel
van de kerk en de opschriften: 26 MAY 1 7 55 / EERSTE STEEN / GELEGT en: INGEWEIT
14 DECEMBER

1758.

1755

DOOR LAMBERTUS TWISKER / MARIA TWISKER GEBOREN BOOGAERD

Preekstoel
Koperwerk
Banken
Lichtkronen
Wandbord
Scheepsmodel
Merklap
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Nr '85. Tegelschouw.
Nr 171. In de buitenmuur van een oude boerderij een haardsteen, XVI, met het
wapen van Karel V.

KWADIJK
Herv. Kerk

Preekstoel
Doophek
Koperwerk

DE HERVORMDE KERK, een georienteerd zaalkerkje uit 18 3 5 met een vernieuwde voorgevel, staat op de plaats van een in 1674 hersteld kruiskerkje, dat,
evenals die van Oosthuizen en eertijds Warder, een open torentje had op de kruising
(Oudh. en Gest., II, blz 302. – Noordholl. Arc., blz I5I en afb t.o. blz '36. – Teg.
Staat., VIII, blz 514. — N.H. Oudh., III, blz 19. — JOOSTING en MULLER, II, blz 333.
– Gen. en Herald. Gedenkw., IV, blz 59). De kerk heeft een zerkenvloer. Zij bezit
Zeskantige eiken preekstoel, XVII, geverfd, en eiken doophek met gedraaide
balusters, XVIII A, geverfd.
Koperen doopboog met eenvoudige bekroning in Lodewijk XIV-stijl met het jaartal
1741 en de namen der schenkers; koperen lezenaar, XVIII.

LANDSMEER EN WATERGANG
LANDSMEER
DE HERVORMDE KERK, gebouwd in 1852 op de plaats van een gothisch zaalkerkje met een smaller driezij dig gesloten koor – afb in Noordholl. Arc., t.o. blz. z4–,
bezit een aantal grafzerken en voorts
Preekstoel Zeskantige preekstoel van eikenhout opgelegd met ebbenhout, waarvan de kuip
rust op een gepolychromeerde pelikaan met jongen; midden XVII, trap later,
pl XXXVI, 89. De figuren van Mozes, Aaron en de vier evangelisten tegen de
schachten van de Ionische hoekzuilen wettigen het vermoeden, dat de maker
i6de eeuwse werken in zijn herinnering heeft gehad. De boogvormige panelen zijn
in dezelfde trant als die te Zuiderwoude versierd met wapencartouches ; de middelste
met het wapen van Landsmeer, de andere met tulpen. De friezen onder en boven de
panelen hebben rankwerk met medaillons; de bovenste medaillons bevatten allegorische figuren, de onderste adelaars. Boven de hoekfiguren consoles met palmbomen of vogels ; onder de kuip hermen in biddende houding. Het klankbord heeft
een gesneden fries met rankwerk en medaillons met allegorische figuren.
Koperwerk Koperen preekstoellezenaar, XVIIc, met bladversiering; koperen voorzangerslezenaar, XVIII A, met ster en koperen doopbekkenhouder, XVIIc.
Wandborden Twee houten wandborden, resp. uit 1768 en 1795, met de namen van de predikanten;
beide hebben een omlijsting van verdiepte pilasters en een in- en uitgezwenkte bekroning met schelpversiering.
Twee gebrandschilderde ramen – resp. midden XVII en 1652 — bevinden zich in het
Rijksmuseum te Amsterdam.
Klok De klok, diameter 115 cm, heeft een fries met engeltjes en het volgende randschrift:
Herv. Kerk

SOLI DEO GLORIA ASSVERUS KOSTER ME FECIT AMSTELREDAMI ANNO 1639 CLAES CORNELISSEN BET CORNELIS JANSEN BET PIETER KERCKMESTERS TOT LANTSMEER.
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Dorpsstraat 21-23. Woonhuis, in hoofdzaak
XVIII B, van een verdieping, bestaande uit
een houten voorvleugel met een ingezwenkt
voorschot en haaks op dit gedeelte een ge- t>_
pleisterde bakstenen achtervleugel, voorzien
van een houten voorschot met zijmeanders,
XIXa. De ingang van het bakstenen gedeelte
heeft een bovenlicht en een 1 8de eeuwse deur.
Vensters XIXa.
Dorpsstraat 37. Houten huffs, XVIIId, met
versierde ingangsomlijsting en dakvensters.

Woonhuizen
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Afb. n. Watergang. Herv. Kerk

WATERGANG
DE HERVORMDE KERK, een vijfzijdig gesloten zaalkerkje uit 1642, is in het Herv. Kerk
begin van de vorige eeuw voorzien van een nieuwe voorgevel en, blijkens het jaartal
1796 op een der vergaarbakken, ook voordien reeds hersteld (SOETEBOOM, Waterland, blz 22. – Teg. Staat, VIII, blz 54o. – N.H. Oudh., III, blz 72. – Gen. en Herald.
Gedenkw., V, blz 123).
De door hoog aangebrachte spitsboogvensters doorbroken muren versnijden zich Beschrijving
tweemaal evenals de steunberen; de muren zijn bovenaan versierd met een uitgemetseld tandlijstje. De fassade, XIXa, voorzien van twee ingezwenkte steunberen,
bevat een rondbogige ingang met in de sluitsteen het jaartal 1642. Boven de gevel
verrijst een vierkant torentje van hout.
De inwendige ruimte wordt overdekt door een gedrukt houten tongewelf boven trek- Inwendig
balken met korbelen; de sleutelstukken vertonen een gesneden bladmotief.
De kerk bezit de volgende meubelen en andere voorwerpen:
Zeskantige eiken preekstoel in Lodewijk XIV-stijl, XVIIIa, pl XXXVI, 87, geverfd. Preekstoel
De rondbogige panelen dragen primitief uitgevoerde reliefs met de voorstellingen
van de Evangelist Joannes, de Annunciatie, de Aanbidding van de Herders, de
Aanbidding van de Wijzen en de Doop in de Jordaan; aangeduid met onderschriften.
Eiken doophek – XVIIIa, geverfd – met baluster and en een deurtje met het gesneden Doophek
Banken
gemeentewapen tussen leeuwen. Enige eiken banken uit dezelfde tijd, geverfd.
Preekstoellezenaar van koper in Lodewijk XIV-stijl, XVIIIa; koperen voorzangers- Koperwerk
lezenaar, XVIITa, met een voorstelling van Koning David; koperen doopbekkenhouder, XVIII; koperen doopboog met duif, XVIIIa; twee koperen kaarsenarmen,
XVIII; koperen kroon, XVIIIa, voor twee rijen van zes kaarsen.
Lezenaar
Gesneden preekstoellezenaar in rococostijl, XVIIIc.
Wandbord
Geschilderd tiengebodenbord met de afbeelding van Mozes, XVIII A.
Scheepsmodel
Model van een driemaster, XVIIIa.
Zilverwerk
Zilveren kan met gegraveerde rococoversiering, hoog 30 cm. Merken: Amsterdam,
Holland, B (1761), meesterteken van Hendrik Swiering (voET, 217). Onder de bodem
de initialen DJKN.
Zilveren avondmaalsbeker, eveneens met een gegraveerde versiering in rococostijl,
hoog 18 cm. Initialen, keuren en meesterteken als boven, jaarletter X (1757).
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Zilveren broodschaal met eenvoudige rand van accoladebogen. Initialen en merken
als boven. Twee zilveren schaaltjes, diameter '8,5 cm, met een rococorand, pl CII, 249.
Initialen en merken als boven.
Twee zilveren collecteschaaltjes, 12,5 X '2,5 cm, met een rococorand, pl CII, 249.
Meilen: Amsterdam, Holland, 0 (1773), meesterteken als VOET, 445.

MARKEN
Waterland, blz 1o; 32. – Oudh. en Gest., II, blz 306. – Noordholl.
Arc., blz 46. – Teg. Staat, VIII, blz 623. – Bijdr. Bisd. Haarl., 3 1, blz 70. – D. A. WUMKES,
Sibrandus Leo's Abtenlevens der Friesche Kloosters Mariengaard en Lidlum, Bolsward 1929.
– Monasticon Batavum, II, blz '2.6. – JOOSTING en MULLER, II, blz 335.
GESCHIEDENIS. Dit laaggelegen eiland heeft in de loop der tijden door herhaaldelijke overstromingen veel grond verloren; de huizen, zijn gebouwd op kleine dijkjes, z.g. werven, en
dikwijls gedeeltelijk op palen.
De Norbertijnerabdij van Mariengaarde te Hallum in Oostergo had, ten tijde van de zesde
abt Sibrandus, die stierf in 1238, de ene helft van Marken door schenking en de andere helft
door koop verkregen van de Waterlandse edelen Nicolaas en Jan Persijn. Uit een zinsnede
in de Vita Ethelredi (Gesta Abbatum Sancte Marie, uitg. M. W. WIJBRANDS, Leeuwarden,
1879, blz zoo) blijkt, dat het toentertijd nog door wet water omringd was. Er werden lekenbroeders heengezonden om toezicht te houden op de landbouw. De uithof met kapel kreeg
de naam van Mariengaarde (tekening door J. Stellingwerf in Rijksarch. te Haarlem).
Het einde van deze Norbertijnse nederzetting kwam omstreeks het jaar 1345, toen Graaf
Willem IV van Holland, na zijn nederlaag bij Stavoren, bij wijze van vergeldingsmaatregel
de Friese kloosterlingen liet gevangen nemen en de gebouwen verwoesten. In 1 3 46 werd
het eiland door gravin Margaretha definitief van de abdij vervreemd; een deel verkocht zij
aan de bewoners, het overige aan poorters van Amsterdam.

Literatuur LITERATUUR. SOETEBOOM,

Geschiedenis

Vuurtoren

In de vuurtoren van 1839 is een uit het vorige bouwwerk afkomstige steen ingemetseld met het opschrift: DE GR MOG Heeren Staten / van / HOLLANT en WESTFRIESLANT / hebben door de Heeren / NICOLAES WITSEN i WILLEM CRAP / GERARD
MOESKOKER / en NICOLAES BROUWER / Burgemeesteren der steden / AMSTERDAM
HOORN ENKHUIZEN / en / MEDEMBLIK / gedaen oprechten dit Baken / Als COM tot de
Pilotage / A° MDCC en hieromheen de wapens van de Staten van Holland en W. Friesland, en van de vier in het opschrift genoemde burgemeesteren, voorts dolfijnen en
eikenloof (vgl de steen in de vuurtoren De Venhoek onder Enkhuizen).

Herv. Kerk

DE HERVORMDE KERK, gebouwd in 1904 (N.H. Oudh., V, blz 17. – Gen. en
Herald. Gedenkw., IV, blz 83) bezit een aantal grafzerken en voorts:
Zeskantige eiken preekstoel, XVIIc, met boogpanelen, gescheiden door Ionische
pilasters ; gesneden friezen en boogzwikken. Het klankbord is modern.
Gesneden lezenaar, XVIIc, met een engelkopje.
Koperen doopboog met zwaan, XVIII. Drie koperen kronen voor twee rijen van
zes kaarsen, XVII. Koperen dubbele blaker, XVII.
Twee modellen van haringbuizen; op een de naam D'KAARS.
De klok, diameter 82 cm, heeft het randschrift ANNO 1647 DOOR DAT VIER BYN ICK

Preekstoel
Lezenaar
Koperwerk

Scheepsmodellen
Klok

GEVLOOTEN JOANNES VAN TRIER HEEFT MY GEGOTEN.
Woonhuizen

In Monnikenwerf enige houten huizen, XVIII; nr 16 en het huis naast nr 73 met
gesneden deurkalven, resp. uit 1738 en 1753.

8

MIDDELIE
DE HERVORMDE KERK, een rechthoekige zaalkerkje, in 1823 gebouwd op de Herv. Kerk
plaats van een gothisch tweebeukig gebouw (afb uit 1780 door Oudewater in Rijksarch. Haarlem) heeft een zerkenvloer. Zij bezit:
Zeskantige eiken preekstoel, XVII A, met hoekpilasters, eiken doophek met -banker, Meubelen
XVII A, in dezelfde trant, koperen voorzangerslezenaar, XVII. Lezenaar
Klok, diameter 98 cm, met het randschrift, met DUM CAMPANA SONANS EX EQUO DIVIDO Klok
TEMPUS PETRUS HEMONY ME FECIT AMSTELODAMI ANNO DOMINI 1670.

MONNIKENDAM
LITERATUUR. BOXHORN. — H. MEYER, Korte Beschrijvinge der Stadt Monnickendam, Monni- Literatuur
kendam, 1767. — SOETEBOOM, Vroonen, 236. — Oudh. en Gest., II, blz 304. Teg. Staat, V,
blz 489. — VAN DER AA, blz 1045. Bouwwereld, 1904, blz 161. Bijdr. Bisd. Haarl., 30, blz

3 3 9 ; 3I, blz I en 339. Eigen Haard, 19i 0, blz 500. — Huis, oud en nieuw, 1912., blz 53.
in Buiten, 1917, blz 544, S56, 568. — Duizend Jaar Bouwen, blz 39 en 59. ——ALOSJE
Monasticon Batavum, I, blz 149; suppl., blz 117.
OUDE PLATTEGRONDEN. JACOB VAN DEVENTER in

Prov. Arch. V. N. Holl; reprod. in Nederl.
Steden in de i6de eeuw, 's-Gravenhage 1916. in BOXHORN en in BLAEU. — Vogelvlucht
van Blaeu, afb 23. — (Krijttekening met profielen van Edam, Naarden, Hoorn en Monnikendam, vgl blz 24).

Plattegronden

GESCHIEDENIS. De plaats kan haar naam te darken hebben aan een door monniken van
Mariengaarde op Marken — een uithof van de Norbertijnerabdij te Hallum in Oostergo —
aangelegde dijk; in een handvest uit het jaar 1273, gegeven door Jan Persijn, heer van.
Waterland, — wiens na 1272 verwoeste stamslot, de Swaensborch, vermoedelijk bij de gravelijkheidsluis van de Purmer Ee stond, wordt nl gesproken van een dijk en weg der paper.
(Handy. v. Monnickendam, blz 27). De naam vinden wij voor het eerst vermeld in een handvest
van 1288, waarin Floris V enige vrijheden verleent aan de poorters van Monnikendam en
van Medemblik. In een handvest van 1340, waarin Graaf Willem IV tolvrijheid schenkt,
wordt evenwel nog slechts gesproken van een parochie, hetgeen strookt met het feit, dat de
plaats eerst op 24 Februari 1355 door Hertog Willem V tot stad wordt verheven; het jaar
daarop verkrijgt de stad „alsulcke vrijhede en poertrechte als onse goede luyden van Medembleke van grave Floris hebben" Welke vrijheden en rechten in 1371 door Willem, heer van
Wesenmael ende van Waterlandt, en Catharina van Velzen worden bevestigd (Hand y. v.
Monnickendam, blz r z en r 3 ). Ondanks de afsluiting van de Purmer Ee met de z.g. Nieuwendam
in 14oz, de verovering en plundering in 1426 door de aanhangers van Jacoba van Beieren
en de grote brander van 1499 en I 5 13, die slechts de Grote Kerk, het Zusterklooster, de
school en enkele huizen spaarden, bleef de stad betrekkelijk welvarend.
De overgang van Monnikendam naar de zijde van de Prins op 26 Juni 1572 en de nederlaag
van Admiraal Bossu in datzelfde jaar betekenden voor de handel een zeer kortstondige hoogconjunctuur, doordat Amsterdam van toen of tot aan zijn overgang naar de Staatse zijde in
I 5 78 was geblokkeerd en uitgeschakeld. Hierna liep de welvaart geleidelijk terug, totdat in
de i 8de eeuw een vrij snelle achteruitgang volgde.

Geschiedenis

De nederzetting vindt haar oorsprong in een afdamming van een watertje, dat een der
Waterlandse meren met de Zuiderzee verbond. De eerste huizen zullen gebouwd zijn
Tangs de zeedijk; het tegenwoordige Noord- en Zuideinde. Niet ver ten W. van de Damsluis komen het Noordeinde en het verlengde van het Zuideinde in een driesprong samen
met de in Z.W.-richting lopende Kerkstraat, die voorbij de Lindengracht de naam krijgt
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Afb. 23. Monnikendam in de iyde eeuw
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van Zarken. De Kerkstraat dankt haar naam dus niet aan de Grote Kerk, maar hoogst waarschijnlijk aan een reeds vciOr de Hervorming verdwenen kerkgebouw, waarvan, blijkens
de asrichting, de Speeltoren in zijn oorspronkelijke gedaante moet deel hebben uitgemaakt.
Van 1356 of zouden „de palen van Monnikendams vrijhede" zijn „op die noertsyde thien
roeden buten der porte, op die zuytsyde tien roeden buten Jan Sukars woeninghe, op die
oestsyde, toten palen toe, ende op westzijde bij der kercke tot half den water, dat men heet
die Meere en alsoe voert ommegaende"; een blik nu op de plattegrond van de stad doet
vermoeden, dat de Oudezijds Burgwal en de tegenwoordige Lindengracht de voormalige
stadsgrenzen aan de landzijde aangegeven en niet, zoals A. LOOSJES veronderstelt, de thans
gedempte Kennemergracht.
In 1400 werd de vrijheid van Monnikendam uitgebreid „tot op dat veer", waarna ze in
1404 nogmaals vergroot werd. Met „dat veer" moet het veer over „die Meere" ofwel het
in de 18de eeuw drooggelegde Monnikenmeer bedoeld zijn. Hoogstwaarschijnlijk is hier
dus van een uitbreiding sprake, waarbij het gebied ten Z. van de huidige Lindengracht
bij de stad werd getrokken.
In dit gebied verrees toen een nieuwe parochiekerk, die in I41z nog niet voltooid was.
Het Tertiarissenconvent Mariengaarde, dat op de plaats stond van het latere Proveniershuis,
waar thans het kerkhof ligt, wordt reeds in 1403 vermeld. Het Tertianenklooster Galilea
(patr. St. Salvator) aan bet Monnikenmeer stond onder de parochie van Broek in Waterland; het ging in 1465 over naar de Cisterciensers (vgl blz i4).
Aangezien op een in het stadhuis bewaarde schets uit 1543 een vleugel van het klooster
Mariengaarde is aangeduid met het woord „Patershuys" moet er ernstig rekening gehouden
worden met de mogelijkheid, dat dit klooster, na de omvorming van Galilea, een dubbelklooster was geworden.
Een laatste uitbreiding verkreeg de stad in het jaar 1575, met de strook ten W. van de
Nieuwezijds Voorburgwal; dit gedeelte is evenwel nooit volgebouwd, daar de abnormale
opbloei van de handel, onder de indruk waarvan deze stadsuitbreiding was ondernomen,
reeds in i 5 78 tengevolge van hernieuwde Amsterdamse concurrentie een erode nam.
Versterkingen

Volgens H. MEYER waren omstreeks 158o de op de plattegrond van Jacob van Deventer
weergegeven muren, Welke de stad op sommige plaatsen afsloten, door een omwalling met
vier poorten vervangen. De bastions en de uitspringende courtine aan de noordkant zijn
mogelijk ontworpen door de bekende Alkmaarse vestingbouwkundige Adriaen Antonisz.
Na slechting in de vorige eeuw is de hoofdvorm der oude versterkingen nog steeds in de
huidige stadsomgrenzingen terug to vinden.
Van de in 1888 gesloopte Noordeinderpoort zijn nog twee gevelstenen bewaard; zij bevinden zich thans in het gevelfragment van het voorm. Raadhuis, Noordeinde 4, en in de
gevel van het Waterlandhuis (vgl blz 89 en 91).

WERELDLIJK_E OPENBARE GEBOUIFEN
Raadhuis

Uitwendig

HET RAADHUIS, Noordeinde 5, is in 1746 gebouwd als herenhuis voor de familie
Costerus (VAN DER AA, blz 1045, – N.H. Oudh., III, blz 66, – Buiten, 1 9 17, blz 570
en 603).
De deftige, van natuurstenen hoeklisenen voorziene voorgevel – XVIIIb, pl XXXIX,
98 – heeft een gebeeldhouwde bekroning in rocaille-stijl met een zware deklijst,
ranken, bloemen en schelpachtige motieven. Het monnikenbeeld, XVIIc, boven op
de gevel is afkomstig van het vorige raadhuis. De ingangsomlijsting bestaat uit
Ionische pilasters, afgedekt door een kroonlijst met MDCCXLVI. De hardstenen stoep
met zijn merkwaardige ijzeren leuningen in de worm van slangen en de hardstenen
stoeppalen zullen uit dit zelfde jaar zijn. Het halfronde bovenlicht is gevuld met
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snijwerk in Lodewijk XVI-stij1; de gesneden deur is versierd met CM. Minervakop
in een omkranst medaillon.
In de gang stucwerk in rococostijl, XVIIIc, onlangs gerestaureerd, p1 XLI, ' cm /2.
Beneden zijn boven de deuren vier knaapjes met de attributen van de jaargetijden
afgebeeld en de vier elementen, aarde, water, vuur en lucht, resp. verzinnebeeld door
een leeuw, een dolfijn, een salamander en een adelaar.
De raadzaal heeft een stucplafond in rococostijl en een marmeren Lodewijk XIVschoorsteenmantel met vroeg i9de eeuwse boezem. Het schoorsteenstuk op doek,
XVIIc, stelt voor Cornelis Dirksz Admiraal, burgemeester der stad van 1640/72.
De trouwzaal, pl XLI, zoo, door gesneden schuifdeuren in een rijke rococo-omlijsting van de raadzaal gescheiden, is voorzien van een stucplafond in rococostijl
en een grijsmarmeren rococo-schoorsteenmantel, waarvan de gesneden boezem een
spiegel en een grauwtje heeft in een gesneden omlijsting. De muren zijn bekleed met
goudleer, XVIIIc, de bloemen- en vruchtenpatronen overwegend in groen en
blauw.
Tot de inventaris behoren:
Zes leunstoelen, XVII B, de leuningen bekroond met leeuwen, die het stadswapen
houden. Op het leer van de rugleuning komt het stadswapen voor.
Veertien leunstoelen, XVII B, bekleding modern.
Fragment van een zilveren orde- of gildeketen, XVI B, pl XCV, 230; de versiering
bestaat uit takkenlussen, waartussen figuurtjes van ruiters en adelaars in bloemenkransen.
Gouden zegelring, XVId, met in een rood steentje het wapen van Cornelis Dirkszoon,
de overwinnaar van Bossu in 1573.
Paars fluwelen bodetasje, XVII B, met het stadswapen.

Inwendig
Gang

Raadzaal

Trouwzaal

Meubelen

zilveren keten

Zegelring

VOORM. RAADHUIS, Noordeinde 4. Reeds in de tijd van Jacob van Deventer
stond er naast de Speeltoren een raadhuis, op zijn cartonkaart aangeduid als „Civita
Domus". Het i7de eeuwse gebouw, dat op dezelfde plaats stond, had een ingezwenkte halsgevel van het Vingboonstype (afb in Het Verheerlijkt Nederland,
415, 416 naar orig. v. C. Fronk in het Rijksarch. to Haarlem), waarvan nog slechts
het sterk gewijzigde benedengedeelte overeind staat (H. MEYER, blz zo. – Teg. Staat,
V, blz 495). De sluitsteen van de natuurstenen rondbogige ingangsomlijsting,
XVIIc, vertoont een gebeeldhouwd engelkopje; de zwikken zijn versierd met een
snort zeewiermotief. De grote steen, XVIIIb, met het gekroonde stadswapen tussen
griffioenen in een symmetrische rococo-omlijsting wend omstreeks 192o boven deze
ingang geplaatst. Hij is afkomstig van de in 1888 afgebroken Noordeinderpoort
(vgl blz 88 en 91).

Voorm. raadhuis

DE WAAG, gerestaureerd door J. F. L. Frowein in de jaren 1904/5, stamt blijkens
de architectuur uit het derde kwart van de i7de eeuw, afb. 24 en pl XXXVIII en
XXXIX, 96 (vgl N.H. Oudh., III, blz 66. – Bull. Oudh. B., 18 99/1 900, blz 37. –
Buiten, 1917, blz 5 69).
De versiering der Bevels wordt naar boven toe rijker; boven de sobere onderpui
hebben, zowel de zuid-oostelijke gevel, als de gerende korte gevel aan de zuidwestelijke zijde, een pilastergeleding in de trant van Vingboons, waarbij een natuur-

Waag
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stenen geprofileerde cordonlij st boven de onderste gevelzone en een fries en een
kroonlijst boven de hoofdverdieping zorgen voor het
horizontale accent. Door het
boven de cordonlijst naar
voren springen van de bredere middentravee rusten de
beide rniddelste pilasters
van de hoofdverdieping van
de korte gevel op kraagstenen. De klauwstukken
van de ingezwenkte top
hebben gebeeldhouwde festoenen; het gebogen fron10M
o
,
1
ton, versierd met een schelp1--i---r I --1-------"V--- ,
ornament, is blij kens het nog
Afb. 24. Monnikendam. Waag
aanwezige voetstuk vroeger
– evenals het voormalige raadhuis – met een beeld of iets dergelijks bekroond geweest. De klauwstukken van de ingezwenkte top, boven de iets vooruitspringende
middentravee van de zijgevel, zijn aan de voorkant op ongeveer dezelfde wijze bewerkt als de boogzwikken van de ingang van het voormalige raadhuis; het gebogen
fronton heeft een schelpornament. De hoekpilasters van beide geveltoppen zijn
voorzien van Ionische kapitelen, in tegenstelling met de pilasters van de hoofdverdieping, die van de Toscaanse orde zijn. In de top van de zuid-oostelijke
gevel bevindt zich een steen met het stadwapen; in de ander het wapen van Holland, omgeven door festoenen, in het fries boven de hoofdverdieping het opschrift
DE WAEGH.

De onderpui heeft hoekblokken van natuursteen, terwij1 ook de ingangsomlijstingen
met enkele natuurstenen blokken zijn versierd. De kruiskozijnen met glas in lood
en luiken zijn nog ten dele origineel.
Het door Toscaanse zuilen van hardsteen en pilasters gedragen schilddak van de
open galerij voor de Lange gevel verkreeg zijn vorm in 1905 naar het model van de
beurs in Gouda.
Inwendig De inwendige constructie wordt gevormd door een samenstel van muurstijlen en
trekbalken met korbelen en geprofileerde sleutelstukken. Een eiken trap voert van
de benedenverdieping – de oude waagruimte, waar nog een paarsbetegelde schouw
aanwezig is – naar boven. Een der wanden is bekleed met een houten betimmering
van paneel- en lijstwerk. Op deze bovenverdieping, vroeger vergaderplaats van de
schutterij, bevindt zich een verzameling van oude tegels, bijeengebracht door de heer
J. v. d. Lingen.
Doelen

DE VOORM. NIEUWE DOELEN, Zarken 4, thans woning van de burgemeester, is een rechthoekig bakstenen gebouw van twee verdiepingen onder een
afgeknot schilddak.
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GESCHIEDENIS. Het oude Doelengebouw stond aan de Lindengracht (afb naar C. Pronk in
Buiten, 1917, blz 544 en de oude stadsplattegronden).
Het langwerpige oefenterrein daarachter liep door tot aan het kerkhof en is nog min of meer
in de tegenwoordige perceelindeling terug te kennen. Het huidige gebouw dagtekent uit
1743 , op de plattegrond in de Teg. Staat (1743) is goed te zien, dat er geen schietbaan bij
was aangelegd. Het „Nieuwe Doelengebouw" was dus nog slechts het voornaamste logement
van de stad en is tot aan de ingrijpende restauratie van 1937/8 hotel gebleven (Teg.
Staat, V, blz 495).

Geschiedenis

De brede voorgevel, XVIII13, pl XXXIX, 97, wordt bekroond door een groot houten
frontispies, waarvan het hogere getoogde middengedeelte als versiering het gesneden
stadswapen heeft tussen griffioenen. De beide horizontale zijstukken van de kroonlijst rusten op rijk gesneden consoles in Lodewijk XIV-trant. Op de pilasteromlijsting van de ingang na is de gevel verder onversierd. Tussen beide vensters links en
rechts van de ingang twee ijzeren wandarmen voor lantaarns.

Beschrijving

Bij de laatste restauratie heeft men het gebouw voor ongeveer de helft ingekort; bovendien
moest de derde verdieping tengevolge van haar verregaande bouwvalligheid afgebroken
worden.

HET GEMEENLANDSHUIS van Waterland, aan de Zarken (N.H. Oudh., III, blz 68
met afb), is in 1908 geheel vernieuwd met toepassing van oude onderdelen. De geveltop
rechts, een nabootsing van de oude, is versierd met natuurstenen rolwerk in de trant
van Hans Vredeman de Vries en boogblokken, horizontale banden en cordonlijsten
van hetzelfde materiaal. Onder het natuurstenen fronton, dat met een schelpvormig
ornament gevuld is, staat ANNO 161 9 . Het fries bevat twee vroeg i 7de eeuwse
leeuwenmaskers en een moderne steen. In het fries van de moderne door een schildhoudende topleeuw, XVII, bekroonde trapgevel links bevinden zich twee leeuwenmaskers, XVII, en een steen met het stadswapen, afkomstig van de in 1888 gesloopte
Noordeinderpoort (vgl blz 88 en 89).

Waterlandhuis

KERKELIJKE GEBOUVEN
DE GROTE KERK, eertijds toegewijd aan de H. Nicolaas, is eigendom van de
Herv. gemeente met uitzondering van de toren, die aan de burgerlijke gemeente
behoort.

Grote Kerk

LITERATUUR. Oudh. en Gest., II,
DER AA, biz 1047. — N.H. Oudh.

blz 304. — H. MEYER, blz 19. — Teg. Staat, V, blz 495. — VAN Literatuur
III, blz 53 vlg. — Bijdr. Bisd. Haarlem, 30, blz 348. — Gen.
en Herald. Gedenkw., IV, blz 130. — JOOSTING en MULLER, II, blz 335.
GESCHIEDENIS. Hoogstwaarschijnlijk is de kerk eerst na de stadsuitbreiding van 1400 gesticht.
In 1412 was dit eerste gebouw nog niet voltooid. Voor de Hervorming waren er minstens
drie vicarieen. Tussen de jaren 1944 en 1949 is de toren gerestaureerd (zie voorts blz. 95).

Geschiedenis

De langgerekte georienteerde hallenkerk met westtoren, afb 25/26 en pl XLII/
XLV, is gelegen aan de zuidrand van de stad. Het driebeukige schip telt zeven
traveeen, het eveneens driebeukige koor onderscheidt zich van het schip door de
grotere lengte van zijn vijf traveeen. Het in het verlengde van het middenschip
gelegen hoofdkoor heeft een driezijdige sluiting, terwijl de nevenkoren, die in het
verlengde van de zijbeuken liggen, een vlakke beeindiging hebben. Aan de noord-
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Afb. 26. Monnikendam. Grote Kerk.
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zijde, resp. tegen de zesde schiptravee en de tweede koortravee, bevinden zich twee
portaalaanbouwtjes en daartussen de 1 7de eeuwse voorm. pastorie, die thans dient
tot kosterij.
Baksteenformaat De oude baksteen vertoont de volgende formaten:
Toren 23,5 a 25 X 4,5 a 5 ; 10 lagen = 65 cm; westgevel van de zuidbeuk 2 I a 22,5 X 4,5
A. 5; 10 lagen = 62 cm; westgevel van de noordbeuk en eerste twee traveeen van de
noordmuur 2.2 a 24 X 4,5; 10 lagen = 57 cm; volgende traveeen van de noordmuur
23 a 24 X 4,5 a 5 ; 10 lagen . 63,5 cm; sluiting 22 a, 24,5 X 4,5 a 5 ; io lagen = 66 a 64 cm;
zuidmuur 23 a 25,5 X4,5 a 5; pp lagen = 65 a 64 cm; eerste twee traveeen van de
zuidmuur 21 a 23 X 5, To lagen = 67 a 68 cm; westelijke portaalaanbouw 24 a 25,5 X 5;
io lagen = 63,5 cm; oostelijke portaalaanbouw 23 a 24,5 X 5 a 5, 5 ; io lagen ..67,5 cm.
Uitwendig De toren, afb 25 en p1 XLII, bestaat uit twee geledingen, elk eindigend in een
Toren
trans met een natuurstenen balustrade in i7de eeuwse vormen; hij wordt afgedekt
door een met leien bedekte spits op een voetstuk van baksteen. Van de onderste
geleding zijn de muurvlakken tot ongeveer twee derde van de hoogte verlevendigd
met natuurstenen speklagen en hierboven versierd met blindnissen, die rusten op
een waterlijst en voorzien zijn van bakstenen visblaastraceringen. Aan de westzijde
bevindt zich onder de blindnissen een hoge spitsboog, die een korfboogingang bevat
en een venster met modern maaswerk. De neg is geprofileerd met een diep hol. Het
achtzijdige traptorentje aan de noordoosthoek van de toren eindigt in een gemetselde
spits langs welks ribben hogels zijn aangebracht. De westelijke hoeken van deze
onderste geleding worden versterkt door rechtopgaande driemaal versneden steunberen. Deze zijn voorzien van verdiepte voorvlakken, van welke de onderste twee aan
de bovenkant eindigen in natuurstenen driepasornamenten; in deze verdiepte vlakken
bevinden zich natuurstenen baldakijnen en consoles, waarvan de ornamentatie hetzelfde karakter vertoont als die van het i6de eeuwse beeldhouwwerk aan de librije
van Edam. De consoles rusten, met uitzondering van de onderste, op getorste
kolommetjes. In de neg van het portaal bevinden zich de gebeeldhouwde consoles
en baldakijnen voor twee beelden en boven dit portaal een rijkbewerkte laatgothische
beeldnis met zijkolommetjes (afb in N.H. Oudh., III, biz 55).
De muren van de bovenste geleding zijn versierd met enkele brede banden van
natuursteen; de driemaal versneden hoekverzwaringen hebben geen constructieve
betekenis want zij rusten op natuurstenen kraagsteentjes, het resultaat waarschijnlijk
van een latere wijziging, evenals de balustraden; de bovenste versnijding van deze
verzwaringen heeft een natuurstenen afdekking met een gothische driepasversiering
en een pinakeltje. De spitsbogige galmgaten en aan weerskanten hiervan de spitsboognissen met deels nog originele traceringen vertonen dezelfde profilering als de
grate portaalnis. Door de aanwezigheid van een ingebouwde wenteltrap in de zuidoosthoek zijn daar slechts halve nissen aanwezig. Onder de galmgaten bevinden zich
spaarnissen, afgedekt met rondboogjes op kraagstenen. De kraagsteen onder het
westelijk galmgat vertoont laatgothische dierfiguren; boven deze kraagsteen staat
IVIii I 774.
Kerk De muren van de kerk, afb 25/6 en pl XLII/XLIII, eindigend in een ten dele nog
originele holgeprofileerde deklijst, worden verstrekt door steunberen, die – uitgezonderd de beide eerste aan de zuidzijde – verlevendigd worden met banden en
hoekblokken van natuursteen. Zij versnijden zich halverwege de vensters en worden
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afgedekt door zadeldakjes, met uitzondering van de steunberen aan de oostzijde en
de tiende steunbeer van de noordmuur, die een schuin tegen de gevel oplopende
afdekking hebben; sommige dezer zadeldakjes vertonen aan de voorkant een driepasversiering ; de plint en de waterlijst zijn, zoals gebruikelijk, om de steunberen heengevoerd, behalve in het negende, het tiende en het elfde yak van de zuidmuur,
waartegen - o.a. blijkens de dichtgemetselde vensters, de dakmoet in het tiende yak
en gewelfaanzetten onder het venster van het elfde vak - vroeger aanbouwtjes
moeten hebben gestaan. De oostelijke eindgevel van het noordkoor heeft nog een
deel van haar originele afdekking met hogeltjes bewaard. De spitsboogvensters hebben alle eenvoudige afgeschuinde dagkanten. Oorspronkelijke flamboyanttraceringen
van natuursteen zijn nog aanwezig in de kop van de vensters van de vierde, de zesde,
de elfde en de twaalfde travee van de zuidmuur, in de veelhoekige sluiting en in de
oostgevel van het noordkoor. Aan de noordzijde hebben het venster in de achtste
travee en het onlangs gerestaureerde venster in de elfde travee visblaastraceringen.
Originele vorktraceringen vindt men nog aan de binnenzijde van het geheel dichtgemetselde venster in het tiende vak van de zuidmuur, terwijl de vorktracering van
het derde venster aan de zuidkant nog oorspronkelijke natuurstenen onderdelen bevat. De overige vensters hebben slechts eenvoudige staande montants uit later tijd;
aanzetten van dergelijke montants zijn nog aanwezig in de dorpel van het dichtgemetselde westvenster van de noordbeuk.
De beide portaalaanbouwen aan de noordzijde, pl XLIII, 10 5 , zijn voorzien van.
eenvoudige topgevels en schuinafgedekte hoeksteunberen, die onderaan een natuursteenbekleding hebben, terwijl zij hogerop zijn versierd met banden van hetzelfde
materiaal.
De korfboogingang van het oostelijke portaal, afgedekt door een strek van baksteen
en natuursteen, bevindt zich in een nagenoeg rondbogige nis, waarvan de geprofileerde neg is verlevendigd met natuurstenen blokken. De geveltop is voorzien van
vlechtingen, waarin natuurstenen blokken zijn verwerkt. Onder de geprofileerde
kraagsteen van de toppilaster komt een laatgothisch gebeeldhouwd kopje voor. Voorts
zijn in deze gevel bemerkenswaardig twee beeldnisjes met natuurstenen driepasbeeindigingen en eenvoudige consoles en twee gewijzigde korfboogvensters, waarvan een geheel en de ander gedeeltelijk is dichtgemetseld.
In de geprofileerde natuurstenen omlij sting van de korfboogingang van het westelijke
portaal bevindt zich een steen met het opschrift: dese doer is ghesticht i eere goeds /
met die ghelde dat ghecoem-e is / V-a Sym-o Mieds Zoens doet / Inde voerdienst.
Het spitsboogvenster erboven heeft een holgeprofileerde, met natuurstenen blokken
versierde neg en grotendeels dichtgemetseld flamboyant maaswerk van natuursteen.
De westmuur eindigt in een gedeeltelijk originele holgeprofileerde daklijst van baksteen,
afgewisseld met natuursteen. In de oost- en westmuur bevinden zich grotendeels
gedichte doorgangen.
De topgevel van de voorm., pastorie, pl XLIII, lo5, eindigt in een fronton en twee
bolvormige bekroningen ; een steen met A° 1626 bovenin de gevel geeft het bouwjaar
aan. De sierende delen, zoals de horizontale banden, deklijsten en boogblokken zijn,
van natuursteen. De ingang en de benedenvensters zijn gewijzigd, maar op de hogere
verdiepingen komen nog de originele met glas-in-lood voorziene kruiskozijnen voor.
Onder het fronton bevindt zich een vierkante houten wijzerplaat.
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Het thans met een eiken balkenzoldering overdekte torenportaal had vroeger een
bakstenen kruisgewelf, waarvan de aanzetten nog aanwezig zijn. De zijwanden van
dit portaal zijn versierd met grote spitsboognissen met traceringen. De traptoren is
van de kerk uit toegankelijk. De spil van de trap in de bovenste geleding is onderaan
in laatgothische trant versierd (afb in N.H. Oudh., III, blz 56).
De kerk, afb 25/26 en pl XLIV/V, heeft een vloer van grafzerken. De scheibogen,
voorzien van een samengesteld profiel, komen neer op zuilen met achtzijdige basementen en koolbladkapitelen; zowel de profilering van de scheibogen als het beeldhouwwerk der kapitelen is in het koor iets anders dan in het schip. De zuilen zijn van
natuursteen, met uitzondering van de niet originele zuilen der beide eerste traveeen,
welke van baksteen zijn; deze laatste onderscheiden zich voorts van de oorspronkelijke
door hun minder hoge basementen. Onder de spitsbogige houten tongewelven
bevinden zich trekbalken met korbelen en gothisch geprofileerde sleutelstukken.
Laatgothische baldakijns onder de schinkels van de sluiting maken het waarschijnlijk,
dat hier vroeger beeldjes hebben gestaan, evenals thans o.a. nog te Venhuizen.
De buitendeur van het westelijke portaal is gothisch; de binnendeur is voorzien van
i7de eeuws beslag (afb in N.H. Oudh., III, blz 56).
De verschillende gedeelten van de kerk lopen in ouderdom niet veel uiteen. De toren – die
wat zijn benedengeleding betreft sterk doet denken aan de toren van Ransdorp, terwij1 de
hoekverzwaringen van de bovengeleding herinneren aan Loenen (vgl E. J. HASLINGHUIS
in het Gildeboek, 1 922/ 3 , blz 26 vlg) – zal omstreeks 15oo gebouwd zijn. De beide eerste
traveeen van het schip zijn – blijkens de steenformaten, een bouwnaad en het materiaal van
de scheiboogzuilen – in de i 7de of i8de eeuw vernieuwd. Voor het overige vertonen koor
en schip zoveel overeenkomst met elkaar, dat zij met weinig tijdsverschil moeten zijn opgetrokken en wel korte tijd na de bouw van de toren. De onregelmatige travee-indeling en het
feit, dat het koor sterker verzakt is dan het schip schijnen er evenwel op te wijzen, dat een
voorafgaand gebouw zich niet verder oostwaarts heeft uitgestrekt dan de zevende schiptravee. De beide portaalaanbouwen tenslotte zijn niet veel jonger dan het schip en het koor.

Tot de kerk behoren de volgende meubelen en andere voorwerpen:
Grote altaarsteen bij de zuidelijke ingang (Bijdr. bisd. Haarl., 46, blz 447).
Eiken koorhek, pl XLVII, '12, waarvan de borstwering opgelegde – oorspronkelijk
wellicht ajouren – vullingen te zien geeft in de Renaissancestijl van omstreeks i53o
met vaasmotieven tussen geendosseerde fantastische dierfiguren; de hoofdstijlen zijn
voorzien van nog laatgothische schroefkolonnetten met pinakelvormige bekroningen en voetstukken voor beelden; de rijkgelede Renaissancebalusters met wapenschilden en profielkoppen in medallions, benevens ANNO 1563 eindigen in gothiserende, op het koorhek van 1535 in de Haarlemse St. Bavokerk geinspireerde,
traceringen met kopjes en loofwerk. Resultaten van latere wijzigingen zijn o.a.
acht gedraaide balusters, de omlijstingen der deuren en de moderne kroonlijst, welke
het geheel afdekt (vgl BIERENS DE HAAN, Houtsnijwerk, blz II3. — WITSEN ELIAS,
Koorbanken, Koorhekken en Kansels, blz 58.) Aan de deur komt nog een origineel
gothisch slotplaatje voor (afb in N.H. Oudh., III, blz 59.)
Eiken koorafscheiding, XVIa; de beschildering met wapenschilden grotendeels door
een latere verflaag bedekt.
Natuurstenen doopvont, XV, pl XLVI, Ho, waarvan de achtzijdige buitenwand
van de kuip o.a. ruit- en leliemotieven vertoont en de voet maskers en rozetten.
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De zeszijdige eiken preekstoel, pl LXVI, 109, afkomstig uit de kerk van Winschoten, Preekstoel
werd in 1909 geschonken. De kuip prijkt met opengewerkte getorste hoekzuiltjes
met composietkapitelen en kussenpanelen met gesneden bloemen, vruchten en
kwasten. Een dergelijke ornamentatie vertonen de panelen van de trapleuningen, de
plintpanelen en het fries. Het fries van het klankbord bevat o.a. een cartouche met
1695. Als bekroning heeft het klankbord een siervaas en boven het fries een ajouren
versiering in Lodewijk XVI-stijl.
Eikenhouten doophek en doopbanken, XVIIc, samengesteld uit rechthoekige panelen, Doophek
waarboven rondboogjes op balusters en een gesneden fries met loofwerk. In de
zwikken komen kopjes voor. De deurtjes worden bekroond door het stadswapen.
Koperen predikantslezenaar en koperen voorzangerslezenaar, XVIId, beide met het Lezenaars
stadswapen. Koperen doopboog, XVIIc, met kraakbeenornament en dolfijnkopjes. Doopboog
Het ten dele nog laatgothische orgel, XVI(?), pl XLVI, 108, heeft torenvormige Orgel
bekroningen met pinakels en fialen. Aan de onderzijde vullingen, welke vermoedelijk stammen uit de vorige eeuw. De luiken zijn in de i8de eeuw overgeschilderd. Op de rechtervleugel staat to lezen: J. H. G. Gorstenhouwer / orgelmakers/ J. G. Richter Cpn/ 173o (vgl A. BOUMAN, Orgels in Nederland, Amsterdam
1949, blz 38 en 88).
Om zeven zuilen eiken herenbanken, XVIIb, waarvan de deurtjes bekroond worden Herenbanken
door gesneden cartouches en de hoeken zijn voorzien van gegroefde pilasters. Een
der banken heeft een overhuiving, die op de hoeken met gesneden consoles is versierd. Enige eiken banken, XVIIb, met eenvoudig versierde deurtjes.
Marmeren epitaaf in Empirestijl voor de Doopsgezinde predikant Jan Nieuwen- Epitaaf
huyzen (Gen. en Herald. Gedenkw., blz 1 3 0 met afb). Op een door twee consoles
gedragen blad staat een Griekse vaas. Het voetstuk prijkt met een vlinder, waaromheen een slang, die zich in de staart bijt, tussen twee flambouwen van welke er een
ondersteboven staat. Onderaan: Jacques Kuyper inv. Charles Sigault en noon fecit
Amsterdam anno '807.
Zes achtarmige koperen kaarsenkronen, XVII. Drie kaarsenkronen voor twee rijen Lichtkronen
van acht Makers, XVII.
Rouwkas in Lodewijk XVI-stijl, met siervazen, twee gekruiste zeisen en een doods- Rouwkas
hoofd; bekroond en voorzien van het wapen en de kwartieren van Petronella Sara
Gertruda Lewe van Middelstum, geboren Nahuys t i785 (Gen. en Herald. Gedenkw.,
blz 130).
Twee zilveren kannen, hoog 2 7 cm; vier zilveren bekers, hoog 1 7 cm; twee zilveren Zilverwerk
schalen, diameter 31 cm, en twee zilveren collecteschalen, hoog 13,5 cm, diameter
25 cm, in Lodewijk XVI-stijl, versierd met parelranden en een gegraveerd medaillon
met inscriptie tussen aan linten opgehangen guirlandes en twee gekruiste palmtakken. Alle geschonken in 1787. Merken: Amsterdam, Holland, C (1787), meesterteken als voET, 576.
Zilveren Schaal, diameter 32,5 cm, blijkens de inscriptie in een door guirlandes en
twee gekruiste palmtakken omgeven lauwerkrans, geschonken in 1 8 37. Utrechts keurstempel, meesterteken NN, jaarletter W.
Klok van 1 7 1 cm middellijn met het randschrift : IACOB SIMONSZ SEM PIETER WILLEM- Klokken
SOON HOUTINCK CLAES YSBRANTSOON BOES IAN CORNELISSOON MOYEVRIES BURGEMEESTEREN VAN MONNICKENDAM PIETER IACOBSSOON KETEL IAN REMMERSOON RINGH
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HENDRIK SAMUELSSOON HEYGEN IACOB IANSSOON BRUYN KERCKMEESTEREN VAN MONNICKENDAM EVERARDUS SPLINTER ME FECIT

1641 en het stadswapen.
Een luidklok, 16°6 gegoten door Henric Wegewart, met bijbehorende uurwerk, afkomstig van de topgevel van de voorm.
pastorie, is thans in het Rijksmuseum.
ENCHUSAE ANNO

DE SPEELTOREN, zeer waarschijnlijk een overblijfsel van
een kerkgebouw, is eigendom van de burgerlijke gemeente.

Speeltoren

LITERATUUR. H. MEYER, blz 20. — Teg. Staat, V, blz 495. — N.H. Oudh.,
III, blz 64. — Buiten, 1917, blz 557/8. — A. LOOSJES, De torenmuziek in
de Nederlanden, blz 133. — Heemschut, 1927, blz 1. — TER KUILE, blz 71.

Literatuur

GESCHIEDENIS. De

toren blijkt deel uitgemaakt te hebben van een
georienteerd gebouw, een kerk dus hoogstwaarschijnlijk, die echter
reeds in de tijd van Jacob van Deventer verdwenen was, want op diens
cartonkaart van de stad staat op de plaats van de speeltoren een gebouw aangeduid als „civita domus". De houten bekroning dateert
uit de jaren 1 59 1/2. Omstreeks 166o verrees aan de noordzijde een
nieuw raadhuis, waarvan thans nog slechts een fragment aanwezig is
(vgl blz 89; afb in Het Verheerlijkt Nederland of Kabinet van hedendaagsche gezichten, 415, 416). Een algehele restauratie onder leiding
van A. A. Kok had plaats in de jaren 1926/9.

Geschiedenis

Beschrijving

DOOP5NEDE A

111111111

XVI-A
1591-'92

Bekroning

Afb 27. Monnikendam.
Speeltoren, doorsnede
naar het 0.

De toren, daterend uit het begin van de i6e eeuw maar sindsdien sterk gewijzigd, afb 27/8 en pl XXXVIII, heeft een houten bekroning in Renaissancestijl. De met spitsbogige en nagenoeg rondbogige nissen – voor een deel voorzien van een enkele
gevorkte montant – en natuurstenen hoek- en boogblokken
verlevendigde romp van drie geledingen eindigt in een rondboogfries op laat i6de eeuwse consoles en hoekkraagsteentjes,
waarvan het laatgothische beeldhouwwerk sterk gelijkt op dat
aan de librije te Edam en de toren van de Grote Kerk. De
trans wordt afgesloten door een stenen balustrade met hoekpinakels. De noordkant van de toren is thans geheel onversierd,
evenals het westelijke muurvlak van de derde geleding. De spitsbogige portaalnis aan de westkant bevat een latere korfboogingang. Aan de met twee lage steunberen versterkte achterzijde
komt een grotendeels gedichte spitsboog voor met een kleine
doorgang. In de tweede geleding bevat de nis aan de westzijde
een stenen kruiskozijn met korfbogige bovendorpels en een
Steen met het stadswapen, XVII, bekroond met een laatgothisch
sierfragment. Het houten uitbouwtje aan de zuidkant van de
bovenste geleding, XVId, heeft een fronton, waarop een beweegbaar Faambeeldje met een bazuin staat, in het uitbouwtje
bevinden zich beweegbare ruiterfiguurtjes.
De achtzijdige, sterk op de Amsterdamse Oudekerkstoren geinspireerde bekroning is van bout en met lood bekleed, zij is op-
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gebouwd in twee verdiepingen met segmentbogige openingen en eindigt in een doorluchtige peervormige spits met smeedijzeren
kruis- en windvaan. De uitgekraagde omgang van de onderste verdieping heeft een
met hoekpinakels versierde balustrade, waaronder zich eenvoudig bewerkte consoles bevinden en vierkante wijzerplaten.
De verdiepingen zijn door houten trappen
of ladders bereikbaar.
De uurklok, diameter 150 cm, heeft als
randschrift : o PASSI GRAVIORA DABIT DEVS
HIS QVOQVE FINEM (Vergilius, Aeneis, I, 199)
THOMAS BOTH ME FECIT 1591.
De halfslagklok, diameter 91 cm, heeft als
randschrift : VIVOS VOCO DEFVNCTOS PLANGO

Klokken

FVLGVRA FRANGO VOX MEA VOX VITAE VOCO
VOS AD SACRA VENITE GEGOTEN INT IAER ONS
HEREN M CCCCC XCV

en:

PEETER VAN DEN

GHEIN HEFT MI GEGOTEN.

Op vijftien klokken van het carillon staat de
naam PEETER VAN DEN GHEIN en 1596; op
een andere ANTONI WILKES en 1663.
Bij de laatste restauratie is het carillon uitgebreid met twee klokjes van Melchior de
Haze, afkomstig uit de St. Jacobstoren te
's-Gravenhage.
De toren heeft een modern uur- en slagwerk,
het oude uur- en slagwerk is nog aanwezig
evenals het ruitermechanisme.

Uurwerk

Luth. Berk
DE LUTHERSE KERK, aan het Zuideinde,
is een eenvoudig bakstenen zaalgebouwtje,
in 1838 in zijn tegenwoordige gedaante gebracht ; het ijzeren hek voor de kerk dateert
uit 1840 (VAN DER AA, blz 1046 –N.H. Oudh.,
III, blz 64). Zij bezit :
Preekstoel en
Rijkversierde notenhouten rococo-preekdoopbanken
5M
0
stoel met bijbehorende doopbanken uit 1760 ;
i
1
de hangkuip, quasi rustend op een voet met
Afb. 28 . Monnikendam. Bekroning
klauwtjes, geeft aan de voorzijde een reliefvan de Speeltoren
voorstelling te zien van Jacobs droom, terwijl
zich aan de onderzijde twee engelfiguurtjes bevinden. Aan de onderzij de van het
klankbord een ster van ingelegd hout, pl XL, 99.
Koperen lezenaar met Lodewijk XIV-ornamenten en een afbeelding van het Lezenaars
Lam Gods ; gemerkt : Johannes Borchhardt / Fudit / Enchuise / A° 1767. Koperen
1111111111
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lezenaar met het Alkmaarse wapen, gedragen door een zwaan; aan de achterzijde van
het wapen: EG i LG- I 693. Twee koperen doopbogen, XVII, met kraakbeenornament.
orgel Het uit 1782 daterende orgel is in 1836 gerestaureerd. Aan de onderzijde van de kas
een engelkopje en loofwerk, aan de zijkanten muziekinstrumenten; het geheel bekroond door de figuren van de harpspelende Koning David en twee bazuinblazende
engelen. Op de balustrade van de galerij staat ANNO 1782.
Lichtkronen Twee koperen kronen, XVII B, voor twee rijen van zes kaarsen.
Psalmborden Twee gesneden psalmborden in rococostijl met het jaartal 1772.
Zilverwetk Zilveren wijnkan, hoog 37 cm, geschonken in 1772, de deksel versierd met het beeldje
van het Apocalyptische Lam, het handvat met een druiventros. Merken: Amsterdam,
Holland, N (1772), meesterteken als VOET, 517.
Zilveren bekertje voor ziekenbezoek, hoog 9 cm, geschonken in 1647. Amsterdams
keurstempel, jaarletter Q (1647).
Zilveren ouwelschaaltje op voet, XVII, hoog 13 cm, diameter '5,5 cm. Amsterdams
keurstempel, meesterteken twee gekruiste zwaarden, jaarletter K.
Zilveren broodschaal, diameter 31,5 cm, met onder de bodem de inscriptie's
„Catharina Valies/1772" en „Dirk Hulskemper / en/Helena Steenhuyzenh 842".
Mercuriuskop, keurstempel 1, jaarletter H, meesterteken CR onder een aambeeld.
Ovaal zilveren doopbekken met gedreven bloemenrand, grootste diameter 33,5 cm,
geschonken in 1718 door Engeltje Green, Weduwe Bewie; merken: Amsterdam,
Holland, I (1768), meesterteken van Reynier Brandt (vorr, 413).
Doopsgez. DE
Vermaning

DOOPSGEZINDE VERMANING, Wezenland, een typisch dissenterskerkje
uit het begin van de i 8de eeuw (Teg. Staat, V, blz 496), is een zaalvormig gebouw
met een i9de eeuwse voorgevel. Hoewel de buitenmuren zijn opgetrokken uit baksteen, is het skelet – trekbalken en muurstijlen – geheel die van een houten gebouw.
Misschien vervangen de bestaande muren voormalige houten wanden en was het
kerkje vroeger pakhuis of iets dergelijks. De door een houten tongewelf overdekte
binnenruimte is althans duidelijk door improviseren ontstaan. Zo heeft men een
aantal der trekbalken grotendeels weggezaagd en de resterende stukken tezamen met
de korbelen gehandhaafd als consoles onder de muurplaat.
Inventaris Tot de inventaris behoren een eiken preekstoel, XVIId, met segmentbogige paneelvullingen; een eiken lezenaar, XVII; een koperen lezenaar, XVIII A; eiken banken,
XVIId; een orgeltje, XIX A, bekroond door de beelden van Koning David en twee
bazuinblazende engelen, en een koperen kaarsenarm, XVII B.

HET BURGERWEESHUIS, Wezenland 16, is een meermalen gewijzigd gebouw
van twee t.o.v. elkaar haaks geplaatste vleugels (H. MEYER, blz 21. – Teg. Staat, V,
blz 496. – N.H. Oudh., III, blz 67. – Pentekening door C. Pronk, 1728, in het Rijksarch. to Haarlem).
Beschrijving De rechtafgedekte voorgevel van het linkergedeelte, blijkens jaartalankers daterend
uit 1638, heeft verdiepte boogtrommels boven de gewijzigde ingang en boven de
merendeels gave vensters met glas in lood, luiken en diefijzers. Enige schuiframen
stammen uit begin van de vorige eeuw, p1 XLVIII, 116.
Inwendig bevinden zich nog enige korbelen en sleutelstukken in laatgothische trant,
voorts een fries met goed gesneden maskerconsoles, X VIIb.
Weeshuis
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PARTTCULIERE GEBOUVEN
De gevels zijn, indien niet anders vermeld, opgetrokken van baksteen.
Fluwelenburgwal 7. Trapgeveltje, XVII A, met boven de puibalk een fries van baksteenvlechtingen. Het topvenster is gedekt door een ontlastingsboog. Onderpui gewijzigd XVIId.
Fluwelenburgwal Lz. Pakhuis met trapgevel, XVII A, waarin een getoogd zolderdeurkozijn met aangekoppelde zijlichten. De oude puibalk is nog gedeeltelijk aanwezig boven de gewijzigde onderpui.
Fluwelenburgwal i3. Trapgeveltje – XVII B, gerestaureerd in i 946 - met toppilaster.
Haringkade i2 9. Geveltje met in- en uitgezwenkte top, afgedekt door rollagen van
baksteen, en versierd met twee friezen met vlechtingen van rode en gele baksteen.
Het bovenste fries wordt door pilasters afgesloten. Onder de toppilaster bevindt zich
een peervormig venstertje. Een gemetseld jaartal van gele baksteen geeft aan, dat
de gevel in 1592 gebouwd is. Onderpui en het topvenster XVIIId gewijzigd; de
gehele gevel is in 1931 gerestaureerd, pl XL VII, ii7 (vgl Heemschut, 1 932, nr 12).
In de linkerzijgevel een gepolychromeerde steen met de voorstelling van een koe en
het onderschrift IN DIE BONTE KOE, afkomstig van een afgebroken huffs.
Het moderne poortje naast de gevel heeft een maskersluitsteen, XVII.
Kerkstraat 4. Puntgevel, XVIII A, met gebogen topbekroning. Om de dubbele
deur, XIXa, een pilasteromlij sting.
Kerkstraat 32. Trapgevel, in Haarlemse trant verlevendigd met natuurstenen hoek- en
boogblokken, waarbij sterk uitspringende dekplaten en cordonlij sten van natuursteen
en terugliggende boogtrommels de reliefwerking verhogen. De sluitstenen van de
ontlastingsbogen zijn versierd met een gebeeldhouwd engelkopje. De sluitsteen van
de bovenste boog is, zoals ook bij enige Edamse gevels het geval is, tevens kraagsteen voor de toppilaster. De gewijzigde topafdekking wordt gevormd door een
klein fronton. Tussen beide vensters van de hoofdverdieping komt een steen voor
met I 6zo in een cartouche-achtige omlij sting, waarin een schelp en een engelkopje
zijn opgenomen.
De onderpui en de vensters van de verdiepingen zijn in de tweede helft van de i8de
eeuw gewijzigd; om de ingang een omlijsting van verdiepte pilasters. De beide gelijkvloerse vensters hebben vroeg i9de eeuwse schuiframen.
Kerkstraat 46. Houten topgevel boven een onderpui, XVIId, waarin de ingang, het
middenvenster en een gebogen hoekvenster – beide met goede schuiframen – gescheiden worden door pilasters.
Kerkstraat 52. Eenvoudige ingezwenkte halsgevel, XVIII A, met getoogde topafdekking; onder het zoldervenster met origineel schuifraam een i7de eeuwse gevelsteen met het opschrift HET LANSWELVAARE en de voorstelling van een koopvaardijvloot. De huisdeur en de dubbele staldeur in de eind r 8de eeuwse onderpui zijn voorzien van eenvoudig versierde bovenlichten (N.H. Oudh., II, blz 69).
Kerkstraat 54. In- en uitgezwenkte topgevel, XVII A, met een toppilaster en twee
zijpilasters boven een gemetseld fries. De op eigenaardige wijze met uitspringende
baksteentj es verlevendigde rollagen kunnen het resultaat zijn van een latere wijziging,
evenals de i8de eeuwse schuiframen. De onderpui stamt geheel uit de i8de eeuw; de
oorspronkelijke puibalk is evenwel nog aanwezig.

Fluwelen
Burgwa

l

Haringkade

Kerkstraat
even Hummers

IO2
Kerkstraat
oneven nummers

MONNIKENDAM

Kerkstraat 9. Gewijzigde trapgevel, XVIId, bekroond door een fronton; in de
strekken boven twee vensters gebeeldhouwde engelkopjes.
Kerkstraat 15. In- en uitgezwenkte topgevel in N.Holl. trant, XVII A, sterk verrestaureerd en van een nieuwe onderpui voorzien.
Kerkstraat 21-2 3 . Rechtafgedekte gevel van twee verdiepingen, XVIIId, voorzien
van twee ingangen met pilasteromlijstingen en een moderne aan deze omlijsting aangepaste winkelpui.
Kerkstraat 35. Ingezwenkte halsgevel, XVIII A, met aanzetkrullen van natuursteen.
Kerkstraat 41. Slecht gerestaureerde trapgevel, XVIId, boven een eind i8de eeuwse
onderpui. De sluitsteen van de ontlastingsboog boven het zoldervenster is versierd
met een engelkopje. De gesneden deur en het snijraam hebben een pilasteromlijsting.
Kerkstraat 45. Eenvoudige trapgevel, XVIId, bekroond door een gebogen fronton;
de ingang met bovenlicht heeft een pilasteromlij sting.
Kerkstraat 47. Eenvoudige halsgevel, XVIId, afgedekt met natuurstenen festoenen
en bekroond door een natuurstenen fronton met schelpvulling.
Middendam Middendam 6. Bakstenen trapgevel, in Haarlemse trant versierd met uitspringende
hoek- en boogblokken, boven een fries van vlechtingen met twee leeuwenmaskers
en een steen met 1614 in rolwerkomlijsting. De top en de onderpui zijn gewijzigd;
de schuiframen stammen uit de i8de eeuw; de oude puibalk is nog aanwezig.
Noordeinde Noordeinde io. Trapgevel in Haarlemse trant, XVIIb, p1 XLIX, 121, met uitsprineven Hummers
gende hoek- en boogblokken en horizontale banden van natuursteen. Onder de ontlastingsbogen verdiepte boogtrommels. De op een eenvoudig bewerkte natuurstenen
kraagsteen rustende toppilaster wordt geflankeerd door voluten van hetzelfde materiaal. In het fries komen drie stenen voor: de middelste met de voorstelling van een
kerkje en het onderschrift Drr is UITENDAM , de beide buitenste moeten blijkens het
woord ANNO op de linkersteen het bouwjaar aangeven maar het jaartal op de steen
rechts is thans door de ingangsomlijsting aan het oog onttrokken. De onderpui met
haar merkwaardige „glooiende" overgang Haar de straat stamt uit de i8de eeuw; de
onder- en bovendeur in eenvoudige late Lodewijk XIV-trant en het bovenlicht
hebben een omlij sting van verdiepte pilasters. De schuiframen zijn vroeg i9de eeuws,
terwiji ook het bovenlicht uit de vorige eeuw dateert.
Noordeinde r8. Ingezwenkte halsgevel, XVIIIc, voorzien van een gebeeldhouwde
afdekking van natuursteen met aanzetkrullen en een gebogen bekroning met een
kuif in rococostijl. Boven de dubbele deuren met gesneden naald, XVIIId, bevindt
zich een rijk bewerkt snijraam. De schuiframen XIXa. De gang is versierd met stucwerk in Lodewijk X VI-stijl met voorstellingen van tuingereedschap.
Noordeinde 24. Dubbel herenhuis, XVIIIc, pl L, 124, met een rechtafgedekte
voorgevel van twee verdiepingen, Welke op dezelfde wijze als die van nr io op
„glooiende" wijze in de straat uitloopt. De rijkversierde ingangstravee in het midden
heeft deels rococo-, deels nog Lodewijk XIV-kenmerken; zo zijn de ingangsomlijsting en de gesneden deur nog geheel in Lodewijk XIV-trant uitgevoerd, terwijl
de vensteromlijsting in rococostij1 nog een archaiserend aan de Lodewijk XIV-stijl
herinnerend schema vertoont. Het bovenlicht is versierd in Lodewijk XVI-trant; de
schuiframen zijn XIXa.
Noordeinde 26. Eenvoudige gevel met een in 1923 gerestaureerde grotendeels houten
onderpui en een in 195o herbouwde bakstenen top, p1 XLVIII, 118. De onderpui
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heeft een deur met aangekoppelde venster- en bovenlichtskozijnen. Het deurkalf draagt
een afbeelding van het slachten van een os en twee cartouches met de spreuk LOOFT
GODT BOVENAL. Het glas-in-lood dateert uit 1923 evenals de gebeeldhouwde boogzwikken in het deurkozijn. Op de hoeken van de gevel bevinden zich uitspringende
zandsteenblokken. Op de hoekblokken van het fries staat ANNO-I 61 I ; in het midden
een steen met de afbeelding van een os en het onderschrift IN DE BONTE os. Het
zoldervenster heeft een i7de eeuws drielichtskozijn. Inwendig trekbalken met balksleutels in laatgothische trant op muurstijlen (vgl Heemschut, 1925, nr 2).
Noordeinde 5o. Rechtafgedekte gevel van twee verdiepingen, XIX A, waarin een
ingang met gesneden bovenlicht tussen Ionische pilasters. Aan de achterzijde een
in- en uitgezwenkte gevel, XVIIa, afgedekt met rollagen, voorzien van een toppilaster
op een maskerkraagsteen en verlevendigd met natuurstenen boogblokken; de boogtrommels zijn gevuld met metselwerk van rode en gele baksteen.
Noordeinde zoo. Gewijzigde tweelinggevel ANNO- I 65 z.
Noordeinde S. Raadhuis (zie blz 88).
Noordeinde 1 z. Ingezwenkte halsgevel, afgedekt met natuurstenen siertrossen en
bekroond door een natuurstenen fronton met een vulling van baksteen, pl XLIX, 1 20.
Bowen de gemoderniseerde onderpui is de oude puibalk nog aanwezig. In het oude
bovengedeelte van de gevel bevinden zich nog de originele r-ide eeuwse vensterkozijnen; op de hoofdverdieping een vierkant kruiskozijn tussen twee smalle vensters,
een ook to Amsterdam veel voorkomende indeling. Onder deze vensters zijn natuurstenen festoenen aangebracht. Onder het zoldervenster komt een natuurstenen cartouche voor met 1681 en erboven een ovaal venster in een cartoucheomlijsting van
hetzelfde materiaal. Vender een aantal sierankers.
Noordeinde 15. Ingezwenkte halsgevel, XVIIIb, p1 XLIX, 119, sterk verticaal geleed
door lisenen, voorzien van natuurstenen klauwstukken met vazen boven de buitenste
lisenen en een gebogen bekroning met schelpvulling, alles in late Lodewijk XIV-stijl.
De schuiframen, de deur en het snijraam zijn XIXa.
Noordeinde 17. Trapgevel – XVIIa, boven een in 1923 vernieuwde onderpui – verlevendigd met uitspringende lijsten en hoek- en boogblokken van natuursteen. Het
fries, dat wordt afgesloten door twee leeuwenmaskers, bevatte eertijds een steen met
de voorstelling van een stad en het onderschrift IN KONINGSBERGEN, -welke steen bij
de verbouwing in 1923 met moedwil is vernield. De vensters van de verdiepingen,
1 7de eeuwse kozijnen met modern glas-in-lood, worden gedekt door ontlastingsbogen met maskersluitstenen, van Welke de bovenste tevens kraagsteen is van de
toppilaster, pl XLIX, 119.
Rechts van de trapgevel bevindt zich een rechtafgedekte gevel XVIII B, van twee
verdiepingen, voorzien van een ingang met bovenlicht in een omlijsting van verdiepte pilasters.
Noordeinde 21. Dubbel herenhuis, XVIII B, pl L 12 5 , gebouwd als woonhuis voor
de familie Slicher (Buiten, 1917, blz 57o), thans klooster van de Zusters Ursulinen.
De deftige natuurstenen voorgevel van drie verdiepingen, voorzien van hoeklisenen
en een vooruitspringende ingangstravee in het midden, wordt afgedekt door een
rechte kroonlij st en een gebeeldhouwde in het midden verhoogde attiek met siervazen.
De plintversieringen, de omlijsting van de ingang en de vensters erboven vertonen
late Lodewijk XIV-kenmerken, evenals de attiek, in het midden waarvan een dolfijn is

Noordeinde
oneven hummers

104

MONNIKENDAM

uitgebeeld. De beide buitenste consoles onder de kroonlijst hebben de worm van
tonnetjes; deze vertonen een W, een merk, een dolfijn en en een S. De gesneden
dubbele deuren, het bovenlicht en ook de schuiframen zijn XVIII A.
De achtergevel eindigt in een ingezwenkte gedrukte halsgevel met een deklijst en
zijvoluten van natuursteen. De middelste van de vijf tuindeuren, die deels schuil gaat
achter een vijfhoekig vroeg i9de eeuws uitbouwtje, heeft een snijraam en een
omlij sting van Ionische halfzuilen. In de gang bevindt zich goed Lodewijk XIVstucwerk, met voorstellingen van bloemenvazen en vogels, pl XLVII, '14; de deuren
vertonen dezelfde stijl. Het gestucte plafond in Lodewijk XIV-stijl in de linker
voorkamer geeft als hoofdmotief een grote Mercuriusfiguur to zien. De schoorsteenmantel met marmeren zuilen en koperbeslag in deze kamer stamt uit het begin van
de vorige eeuw. Het huis is in 1952 gerestaureerd.
Noordeinde 43. Ingezwenkte halsgevel met aanzetkrullen en afdekkende festoenen
van natuursteen en een bekronend fronton met schelpvulling van hetzelfde materiaal,
pl XLIX, i22. Onder het venster van de tweede verdieping, dat geflankeerd wordt
door twee ovale venstertjes in natuurstenen cartouche-omlijstingen, bevindt zich een
banderolle met het jaartal 1697. De vensters zijn voorzien van schuiframen met een
I8de eeuwse roedeverdeling. De ingangsomlijsting stamt uit het jaar 1948, toen het
huis geheel is gerestaureerd.
Noordeinde 71. In een moderne gevel een rijk gesneden voordeur in Lodewijk XIVstijl en een steen, XVII B, met een voorstelling van de profeet Elias, door raven
gevoed.
Noordeinde 7 9. In een moderne gevel een steen, XVII A, met de voorstelling van
een man, die een koe melkt en het onderschrift YN DE MELCKMAN.
Noordeinde 93. Rechtafgedekte gevel van een verdieping, XIXa; de ingang met
bovenlicht geflankeerd door pilasters.
Noordeinde 95. In een moderne gevel een steen, midden XVII, met een voorstelling
van de Annunciatie en het onderschrift MARIA BOOTSCHAP.
Wezenland Wezenland 7. In- en uitgezwenkt, door rollagen van baksteen afgedekt, topgeveltje
– XVIIa, gerestaureerd in 1949 – boven een fries met vlechtingen. Afgezien van de
toppilaster en enkele horizontale lijsten is de gevel vlak gehouden. Het zoldervenster, dat nog zijn originele kozijn heeft, is gedekt door een halfronde ontlastingsboog. De onderpui is in het begin van de vorige eeuw gewijzigd.
De constructie van het huis bestaat uit muurstijlen, die door de dakstoel bijeen
worden gehouden, en moerbinten.
Wezenland 1 7. In- en uitgezwenkte door bakstenen rollagen afgedekte topgevel,
XVIIa, pl XLVIII, '15, met klimmende pilasters en horizontale cordonlijsten van
baksteen. Boven het venster van de eerste verdieping bevindt zich een nagenoeg
halfronde ontlastingsboog. De vensters hebben schuiframen uit de i 8de eeuw, de
tijd, waarin de onderpui is gewijzigd.
Wezenland i8. Sterk verminkt trapgeveltje met toppilaster, XVII A, boven een moderne onderpui. In de ontlastingsboog boven het zoldervenster een maskersluitsteen.
In de muur van een modern uitbouwtje aan de tuinkant is een grote gevelsteen ingemetseld met een voorstelling van de Annunciatie, XVII A.
't Zand 't Zand 5-4. Dubbele woning met eenvoudige puntgevel, XVIII, gewijzigd XIX A.
't Zand 8. Puntgevel, XVIII B, bekroond door een gebogen fronton.
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Zarken 6. Trapgevel, op Haarlemse wijze verlevendigd met uitspringende hoek- De Zarken
en boogblokken en cordonlijsten van natuursteen en voorzien van een ingezwenkte
beeindiging, het resultaat van een i8de eeuwse wijziging, evenals de onderpui, pl
XXXIX, 97. Onder de pinakelvormige topbekroning in Hans Vredeman de Vriestrant
staat A° 1623. De ontlastingsbogen boven de vensters van de eerste en de tweede verdieping hebben maskersluitstenen, terwiil de boogtrommels van de vensters der
eerste verdieping zijn versierd met baksteenvlechtingen. De kozijnen deter beide
laatste vensters zijn nog de originele; de schuiframen zijn, evenals die der andere
vensters, bij de restauratie in 1 95 0/ 5 i vernieuwd. Vroeg i9de eeuws zijn de deur en
het bovenlicht, waarvan de omlijsting met pilasters nog i8de eeuws is.
Zarken 14. Trapgeveltje, XVIId, met natuurstenen aanzetkrullen en een deur met
bovenlicht in een pilasteromlij sting, XVIII.
Zuideinde 3. In moderne gevel gepolychromeerde gevelsteen met de voorstelling Zuideinde
van een vleeshouwerij en ANNO 1567 (N.H. Oudh., III, blz 72).
Zuideinde 6. In moderne gevel een jaartalsteen met 1604.
Zuideinde I5. Zeer smal ingezwenkt halsgeveltje, XVIId, met aanzetkrullen en een
bekronend fronton van natuursteen.
Zuideinde 16. Pakhuis met eenvoudige topgevel, XVIII B.
Zaagmolen ten N.W. van de stad aan het Stinkevuil; bovenkruier met spruiten en
stelling op schuur; rieten romp en kap op houten onderstuk.
Een verzameling van oude tegels, bijeengebracht door de heer J. v. d. Lingen, bevindt zich op de bovenverdieping van de Waag.

Molen
Varia

Gevelsteen „in de Lisbonvarder", 161o, afk. uit Monnikendam, Binds 192 7 in gevel Nassauplein 23, Alkmaar (vgl N.H. Oudh., III, blz 70).
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Op de dijk naar Warder staat een natuurstenen obelisk met de opschriften: A° / 1777 Grenspaal
I 5M / 29 D; ZEE / VANGS / KEUKEN / DI JK / 175 en: ZEE / VANGS i ZEEDI J K / 2162 RI--?(vgl De Speelwagen, IC S I, blz 273).

e

ETERSHEIM
DE HERVORMDE KERK is in het begin van deze eeuw opgetrokken ter ver- Herv. Kerk
vanging van een gebouw uit 1639 met een gerekte achtzijdige plattegrond (Noordboll. Arc., blz 160. – Teg. Staat, VIII, blz 518. – N.H. Oudh., III, blz 16. – Oud
Holl., XXVI, blz 77. – Gen. en Herald. Gedenkw., III, blz izz). Zij bezit:
Eiken doophek, XVIIIb, met gedraaide spijlen en panelen als to Warder.
Doophek
Koperen predikantslezenaar, XVIIIa, met wapen van het geslacht van Bredehoff. Koperwerk
Koperen doopbekkenhouder en bekken, XVII B. Twee koperen doopbogen, XVII B,
bekroond met een zwaan. Twee koperen kronen, XVII B.
Psalmbord
Gesneden psalmbordje met het jaartal 1764.
De klok, diameter 6z cm, draagt als randschrift: VERBUM DOMINI MANET IN AETER- Klok
NUM ARENT VAN DE PUT ME FECIT ANNO 1609.
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Herv. Kerk

DE HERVORMDE KERK is eigendom van de kerkelijke gemeente.

Literatuur LITERATUUR. Teg. Staat, VIII, blz 515. — VAN DER AA, blz 548. – N.H. Oudh., III, blz 7.
JOOSTING en MULLER, II, blz 332. – Buiten, 1919, blz 59o. – AD JANSEN en VAN HERCK in
XVIIIde Jaarboek v. d. Antwerpschen Oudheidk. Kring (1 9 42). – A. STARING in Oudh. Jb.,
1946, blz 4o vgl en Bull. Oudh. B., 1947 blz 118. – TER KUILE, blz 63.
Geschiedenis GESCHIEDENIS. Volgens

de Teg. Staat vermeldde een oud geschrift, dat de kerk werd gebouwd
in het jaar 1 5 18. Het jaartal i 5 ii op de klok schijnt echter met deze mededeling in strijd. In
1745 werd het torentje op de kruising, dat door zijn gewicht te ver in het dak was doorgezakt,
weer opgevijzeld en rechtgezet. In 1920 maakte men een aanvang met een restauratie onder
leiding van A. A. Kok. Daar het werk echter reeds in 1924 wegens geldgebrek moest worden
stopgezet, kwamen slechts de funderingswerken, het dichten en bijwerken van scheuren, herstelling der muren tot aan de vensterdorpels en het dichten van later ingebroken vensters
in de koorsluiting gereed.

Hetgebouw, afb 2 9, pl LI, LII, i 29 en LIII, 13 2, is een eenbeukige georienteerde
kruiskerk, waarvan de transeptarmen, het schip en het vijfzijdig gesloten koor
elk twee traveeen beslaan; de traveeen van het schip zijn iets langer dan de overige.
Behalve de westingang heeft de kerk nog twee poortjes tegenover elkaar in de oostelijke schiptravee.
Materiaal De oude baksteen, opgemetseld in lagen koppen en lagen strekken, vertoont een
formaat van 22 X 5 cm. In de grotendeels blinde westgevel zijn grote stukken muurwerk boven het portaal in de vorige eeuw met machinale steer vernieuwd.
Uitwendig De muren worden geschoord door eenmaal versneden, schuinafgedekte en op de
hoeken haaks t.o.v. elkaar geplaatste steunberen. In koor en transept zijn de steunberen en de vensteromlijstingen met natuursteenblokken verlevendigd.
De bakstenen traceringen der spitsboogvensters – in het grote zuidvenster van het
transept afgewisseld met natuursteen – zijn bovenaan in het algemeen in de oude
flamboyante vorm bewaard gebleven, slechts aan de noordzijde van het schip en aan
de westzijde van de zuidelijke transeptarm zijn zij niet meer origineel. De beide
vensters van de oostelijke schiptravee zijn dichtgemetseld, evenals onlangs tot halverhoogte het meest zuidelijke venster van de koorsluiting. De dagkanten der vensters
zijn holgeprofileerd. De zijmuren van de noordelijke transeptarm vertonen i.p.v.
vensters nissen met overeenkomstige traceringen.
Torentje Het achtkantige houten met lood beklede klokkentorentje op de kruising eindigt
in een opengewerkte peer. Onderaan binnen de dakhoeken bevinden zich wijzerplaten. Dit zeer gaaf bewaarde torentje is, te oordelen naar het jaartal 15 II op de
klok, de oudste van zijn snort in N. Holland.
Boven de westingang der kerk hangt een houten zonnewijzer, XVIIIc, voorzien van
een getoogde omlijsting. Bovenin staat FUGIT HORA en onderaan in een cartouche
OOST / WOUT (Zaanl. Jb., 1934, blz 1 vlg).
Inwendig De binnenruimte, pl LII, i 29 en LIII, ' 32, die is voorzien van een zerkenvloer,
wordt overdekt door twee houten tongewelven met gothisch geprofileerde schinkels
boven trekbalken met korbelen en deels nog gothische sleutelstukken; de muurstijlen roster op halfronde schalken met half-octogonale kapitelen en hoge basementen. In het schip zijn deze schalken aanmerkelijk lager dan in het koor en in het
transept. Op de hoeken van de kruising is het gebouw (later ?) nog versterkt door

Beschrijving
Plaegrond
tt

I 07

OOSTHUIZEN EN HOBREDE

510
minummommuun lir
URN Mg 1111

mom in Immo immunip

NMI VOOR 1511
ME 1518

10

Afb. 29. Oosthuizen. Herv. Kerk.

\

Io8

OOSTHUIZEN EN HOBREDE

de hier samenkomende trekbalken onderling te verbinden met overhoeks er op aangebrachte kleinere balkjes. De vier muurhoeken van de kruising zijn uitgehold door
een profielrand, die eindigt ter hoogte van de kapitelen van de hoekschalken. Hier
boven zijn de hoeken afgeschuind; vermoedelijk was het afgeschuinde gedeelte bestemd om er houten beeldjes voor te plaatsen, zoals te Schellinkhout, Oosterblokker,
Venhuizen en in de Oosterkerk van Hoorn. Onder de schinkels van de koorsluiting
– op de plaats waar te Venhuizen en Ilpendam houten beeldjes zijn aangebracht –
bevinden zich kleine met een peerkraal geprofileerde schalken, die rusten op consoles.
De westwand is door spaarnissen geleed; en wel een grote spitsboognis, geflankeerd
door twee kleinere.
Bouwtijd

Daar de steenformaten overal ongeveer gelijk zijn zou men geneigd zijn aan te nemen, dat
de gehele kerk in een campagne is gebouwd. De uitvoering van het schip is echter eenvoudiger
dan die van de overige delen en de dispositie anders; langere traveeen en lagere muurschalken.
Daarbij vertoont het metselwerk van de schipmuren, waar deze op het dwarspand aansluiten,
onregelmatigheden, die een sterke aanduiding schijnen te zijn van bouwnaden. Bovendien
schijnt het jaartal 15 i i op de klok in tegenspraak met het in de Teg. Staat vermelde bouwjaar
I 5 I 8. De enige mogelijkheid is, dat men in 15 i i — na voltooiing van koor en transept en dus
van het kruisingstorentje — aan de westzijde een voorlopige eindgevel heeft opgetrokken en
eerst enige jaren later de beide schiptraveeen heeft aangebouwd, waarvan de muren in reeds
aanwezige muurdammen werden ingetand ; een werk dat dan in 1 5 18 werd afgesloten. Van
hetzelfde type als de kerk van Oosthuizen en eveneens voorzien van een achtkantig torentje
op de kruising waren de kerken van Kwadijk en Warder.

Tot de inventaris behoren de volgende meubelen en andere voorwerpen; al het
houtwerk door een dikke verflaag bedekt:
Altaarsteen In het koor op een nieuw gemetseld voetstuk een tot grafzerk verwerkte altaarsteen.
Koorhek Houten koorhek, waarvan de kolonnetten tegen de hoofdstijlen, de gesneden
balusters en het snijwerk met gestyleerde vissen hierboven vroege Renaissance-.
vormen vertonen, XVI B, pl LIII, 132.
Preekstoel Zeskantige preekstoel, pl LIII, i32., waarvan de kuip boogpanelen heeft tussen
Ionische hoekpilasters. De boogzwikken, de friezen en het onderste gedeelte van de
hoekpilasters zijn met gesneden ranken versierd. Het fries vertoont bovendien een
vaas tussen twee duiven. Het klankbord heeft gesneden hoekconsoles en een rankenfries, waarin cartouches met ANNo-1664 en een schildje met de letters LVB. De trap is
niet oud.
Doopshek Doophek, XVIIId, in Lodewijk XVI-stijl, pl LIII, 132.
Lezenaar Koperen lezenaar met bladversiering en het wapen van Oosthuizen met het woord
OOST en A° 1690.
Doopboog Koperen doopboog, XVIIc, bekroond met een schild, waarin een schip is afgebeeld,
dat op de achtersteven het wapen van Oosthuizen draagt met het randschrift
SIGILLUM OOSTHUYSEN IN HOLANDIA.
Orgel

Op een lelijke galerij uit 1871 bevindt zich een laatgothisch orgeltje, pl LII, 128, onder
de kas waarvan drie gesneden paneeltjes voorkomen met in ranken opgehangen
wapenschilden; in het middelste schild staat gegrifd: j oosTwou p/i52 1. De kas is
voorzien van zijluiken. Tegen de stijlen tussen de frontpijpen zijn kolonnetten aangebracht met schroefvormig rondgaande cannelures. Ook de pijpen zelf zijn op een
dergelijke wijze versierd; boven en onder de pijpen komt een laatgothische gesneden bladversiering voor. De open bekroningen zullen uit het begin van de i 7de
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eeuw stammen, terwiji de gehele beschildering i9de eeuws is (A. BOUMAN, Orgels
in Nederland, 1949, blz 38 en 45).
Herengestoelte, XVIId, waarvan de overhuiving rust op twee getorste kolommetjes Herenbank
met kapitelen, die versierd zijn met engelkopjes, leeuwenmaskers, druiventrossen en
rankwerk. De deurtjes, de zijwanden en de voorwand hebben verticale randen met
gesneden vegetatief ornament en linten. De voorste hoekposten zijn voorzien van
gesneden bolvormige bekroningen, terwijl de overhuiving op de hoeken bekroond
wordt door gesneden bollen met een getorste makelaar.
Tochtportaal met gegroefde Ionische hoekpilasters en afgedekt door een kroonlijst op Tochtportaal
gesneden consoles, waartussen zich friezen bevinden met putti en bloemkransen.
Onder de kroonlijst komt een fries voor met een leeuwenmasker en twee van cartouches uitgaande banderolles met AN-NO 16-48. De naald van de uit regels en rechthoekige panelen samengestelde deuren is voorzien van een Ionisch kapiteel.
In de zuidelijke kruisarm, boven een in de i9de eeuw gerestaureerde grafkelder, op Grafmonument
een platform, dat via enkele treden aan weerskanten van de ingang naar de kelder
toegankelijk is, een grafmonument van zwart, grijs en wit marmer. Het verheft zich
op twee treden en bestaat uit een tombe, geplaatst voor een barok rugdecor met
Ionische elementen. De tombe client als voetstuk voor een zittende Minerva, die
in de rechterhand een vergulde sleutel houdt, waarvan een lint met opschrift
afhangt, en met de linkerhand het gedeeltelijk met een kleed bedekte portretmedaillon van Francois van Bredehoff, vrijheer van Oosthuizen, t 14.5.1721, steunt.
Het geheel wordt bekroond door twee griffioenen, die het gekroonde wapen van
Francois van Bredehoff houden; het lelijke metselwerk hierachter is in de i9de eeuw
aangebracht.
Onder het bovenste opschrift van de tombe staat : 1. DOITSMA en helemaal onderaan:
NOBS P v B (monogram) AURSCHEIT STATUARIUS ET ARCHITus CAESARis INVEt°r ET
FECIT A° 1723 (Zie vender Gen. en Herald. Gedenkw., blz 231/3). Het platform, op
de onderste trapposten waarvan doodshoofden zijn geplaatst, wordt afgesloten door
een smeedijzeren hek in Lodewijk XIV-stijl, versierd met aan linten opgehangen
spaden en zeisen en bekroond door graflampen. Het middenstuk van het hek wordt
ingenomen door de tot monogram verwerkte letters FVB, pl LII, 131.
In de verzameling Caeymaex to Antwerpen bevindt zich een aan J. P. van Baurscheit Jr toegeschreven gewassen pentekening met het bijschrift : „Dees teykening : is de afbeeldinge van
de tombe, die voor mij onderschreven wort gemaekt en relatif gehouden went tot het contract
tusschen mij en dheer Baurscheidt ende is aengegeven den 3 0 October i 7 22" benevens
een onleesbare handtekening, waarschijnlijk die van F. van Bredehoff (AD JANSEN en VAN
HERCK, O.C. — A. STARING, o.c.).

In de beide vensters van de oostelijke koortravee bevinden zich bijeengebrachte
fragmenten van gebrandschilderde glazen, XVIIIa (de nog aanwezige wapens en
inscripties nader omschreven in Gen. en Herald. Gedenkw., blz 239). De fragmenten
vertonen sterke overeenkomst met de gedeelten in het Dortse glas in de grote
kerk van Edam, die van de hand zijn van J. J. Slob (vgl blz 39, nr 8).
Twaalf houten rouwkassen (1685/1785) met de wapens van Francois van Bredehoff,
zijn echtgenote en kinderen, pl LII, 129. De omlijsting bestaat uit een Dorisch of
Ionisch hoofdgestel met een gebogen fronton, of wel pilasters en snijwerk met engelkopjes of een doodshoofd boven en onder het bond. Het rijkst bewerkt is de rouwkas

Gebrandsch. glas

Rouwkas
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van burgemeester Joan Ockerts, heer van Schoonewal, gestorven A° MDCCXXII, waarvan het gekroonde, door griffioenen gehouden wapen geheel in snijwerk is uitgevoerd; de wapens op de andere Borden zijn slechts uitgezaagd en geschilderd (vgl
Gen. en Herald. Gedenkw., blz 234 vlg en afb t.o. blz 236).
Zilverwerk Twee zilveren avondmaalsbekers, hoog 16,5 cm, een zilveren schaal, diameter 34 cm,
en twee zilveren schalen, diameter 25 cm, geschonken in 172o, voorzien van de
gegraveerde wapens van Bredehoff en van der Graeff; merken : Amsterdam, Holland, I (1719), meesterteken als voET, 165.
Zilveren schenkkan, hoog 28,5 cm en schaal, diameter 13,8 cm, geschonken in 1846.
Klok De klok van 115 cm middellijn heeft het randschrift: jhesus maria Johannes gerhardus
de wou me fecit anno domini m ccccc en xi.
woonhuizen Nr 179. Bakstenen woonhuis, XVIIIc. In het midden van de voorgevel van een
verdieping een ingangsomlijsting, waarboven een dakkapel, beide in rococostijl.
Nr 189. Dergelijk woonhuis, XVIIIc.

OOSTZAAN
Herv. Kerk

DE HERVORMDE KERK, is eigendom van de kerkelijke gemeente met uitzondering van de toren, die aan de burgerlijke gemeente behoort.
Arc., blz 348. — Oudh. en Gest., I, blz 416. — Noordholl.
Arc., blz 592. — N.H. Oudh., II, 1, blz 78. — Versl. Arch., XL, blz '58. — Gen. en Herald.
Gedenkw., V, blz 246 vlg. — OZINGA, blz i 3 I. — 5o Jaren Zaanstreek, blz 135. — JOOSTING en
MULLER, II, blz 308.

Literatuur LITERATUUR. SOETEBOOM, Saanlants

Omstreeks 1400 had Oostzaan een parochiekerk, toegewijd aan de H. Catharina, met een Maria-Magdalenakapel to Oostzaandam. In '573 of '574 door de Spanjaarden
in brand gestoken maar tussen 1592 en 16o1 hersteld en in 163o oostwaarts uitgebreid, werd
zij in 1760 wegens bouwvalligheid door het tegenwoordige gebouw vervangen. In Noordholl. Arc. t.o. blz 1 o 1 komt nog een afbeelding voor van de gothische kerk, waarvan de
toren door de hoeksteunberen enige overeenkomst vertoonde met de in 1843 ingestorte toren
van Westzaan. In 1938/9 is het gebouw gerestaureerd door Jan de Meyer.

Geschiedenis GESCHIEDENIS.

Beschriiving De kerk, afb 30, ligt met de westgevel aan een plein; zij wordt verder omgeven
Ligging
Plattegrond

door een ruim kerkhof. De plattegrond heeft de vorm van een latijns kruis, waarvan
de as in gelijke richting moet lopen als die van de georienteerde voormalige gothische
kerk. Voor de kerk liggen de fundamenten van de gothische toren. Ingangen bevinden zich in de westgevel en in de eindgevels van het dwarspand.
Uitwendig Het gebouw heeft door de sobere behandeling en goede verhoudingen een zeer'
aantrekkelijk landelijk karakter. De muren, doorbroken door grote rondboogvensters, zijn versterkt met ingezwenkte steunberen. De oostelijke kruisarm en het
dwarspand worden afgedekt door schilddaken. Boven de met rococo-aanzetkrullen
versierde voorgevel verrijst een vierkant houten klokkentorentje, dat in de kerk rust
op twee zuilen. Dit torentje wordt door een lijst verdeeld in twee geledingen, van
Welke de onderste is voorzien van drie gesneden wijzerplaten in rococostijl en de
bovenste galmgaten heeft met houten balustrades.
Inwendig De vloer in de kerk is geplaveid met grafzerken. De muren worden bijeengehouden
door met korbelen versterkte trekbalken met geprofileerde sleutelstukken. De van
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schinkels voorziene houten gewelven zijn opmerkelijk door gesneden rococoversieringen. Het orgel en de galerij zijn van 1858. Op een Steen in de westwand
boven de ingang staat TOEN'T OUDE GODSHUYS DAT HIER STOND / WAS AFGEBROKEN
TOT DE GROND / IS DE EERSTE STEEN AAN DEZE KERK / TEN DIENST DER GODHEYD
TOEBEREYD / IN LXst JAAR VANT XVIIIde EEUWENPERK / DOOR JACOB AARTSZOON
SPECIAAL GELEYT / ANNO AETATIS X.

Mb.3o. Oostzaan. Herv. Kerk, 176o

De kerk bezit de volgende meubelen en andere voorwerpen:
Eiken preekstoel, XVIIIc, rijk versierd met rococosnijwerk, pl LIII, 133.
Preekstoel
Eiken doophek, XVIIIc, eveneens in rococostijl maar jets eenvoudiger van uit- Doophek
voering dan de preekstoel, p1 LIII, 133.
Twee koperen lezenaars met het wapen van Oostzaan en 1717. Koperen doopbekken- Koperwerk
houder, XVIIIc, met bijbehorend doopbekken in rococovormen.
Eenvoudige eiken herenbanken, XVIIIc. Zeven stel eiken kerkbanken, XVIII. Bankers
Tochtportaal, bekroond met het gesneden en gepolychromeerde wapen van Oost- Tochtportaal
zaan tussen twee dolfijnen en met ANNO 176o.
Boven de zuilen, die in de kerk het torentje van de westgevel dragen, een geschilderde Wijzerplaat
wijzerplaat, XVIIIc, met een allegorische voorstelling van de tijd.
Zes koperen zestienarmige kaarsenkronen, XVIIc, waarvan een met vier schildjes, Lichtkronen
waarop het jaartal 1651 en de namen en huismerken der schenkers voorkomen.
Wandbord, A° 1762, waarop de ligging van de graven staat aangegeven.
Wandborden
Twee borders met namen van predikanten – XVIId en XVIII – omlijst door een
fronton en pilasters.
Twee modellers van zeilschepen, XVIII.
Scheepsmodellen

lb. 31. Purmerend in de iyde eeuw
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Het avondmaalszilver bestaat uit de volgende stukken:
Vier bekers, geschonken in 1724, hoog 17 cm; merken : Haarlem, Holland, 0 (1724),
meesterteken van Abraham Marshoorn (vorr, 90 en 1 1 1). Zij hebben gegraveerde
Regenceornamenten en de voorstellingen van het Laatste Avondmaal; de Bruiloft van
Kana; de Zondeval; Mozes, die de tafelen der Wet ontvangt; de vier Evangelisten,
en de personificatie's van Hoop en van Liefde, p CI V, 253.
Broodschaal, diameter 42,5 cm; merken : Amsterdam, Holland, H (1792), meesterteken
van Diderick Wilhelm Rethmeyer (voET, 5 87/8). Tussen gegraveerde bloemtakken
bevinden zich inscriptie's met de namen der schenkers Simon Cornelisz Hooy en
Aart Hooy Symonsz en het jaartal 1792.
Twee broodschalen, diameter 32 cm ; merken : Amsterdam, Holland, H (1794 meesterteken van Jan Buysen (voET, 5 76). Zij dragen het gegraveerde wapen van de
Edamse raad en schepen Cornelis Hottentot, t 1792, en een inscriptie.
Twee gedreven collecteschaaltjes, diameter 15 cm; merken: Amsterdam, Holland,
0 (1748), meesterteken van Abraham Marshoorn (voET, 169), pl CV, 256.

Zilverwerk

HET DIACONIE- EN WEESHUIS heeft in 1774 zijn tegenwoordige bestemming
gekregen (LOOS JES, blz 56, n 3. – VAN DER AA, blz 572).
Boven de ingang van het eenvoudige bakstenen huis van twee verdiepingen onder
een schilddak staat MDCL / xxxxv. Boven de gevel van een moderne aanbouw bevinden zich de figuren van twee weeskinderen met griffeldozen, waarop o.a. 1713.
Inwendig drie schouwen, XVIId, boven twee waarvan een schildering op doek,
resp. met een voorstelling hoogst waarschijnlijk van de Barmhartige Samaritaan en
een voorstelling van een gravende man en een engel met een aesculaapstaf.
B 175. Houten huis, waarvan de ingang met bovenlicht een pilasteromlij sting heeft,
XVIIId, en een gesneden deur in Lodewijk XVI-stijl.

Weeshuis

Woonhuis
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LITERATUUR. SOETEBOOM, Vroonen, blz 238. — Oudh. en Gest., II, blz 287. — Teg. Staat, V, Literatuur
blz 5 1 8. — G. VAN SANDWI JK, Beschrijving van Purmerende, Purmerend, I 8 3 9. —VAN DER
AA, blz 293 vlg. — P. M. VERHOOFSTAD, Geschiedenis van Purmerend, Purmerend, 1947. —

Bijdr. bisd. Haarl., 29, blz 84.
DUDE PLATTEGRONDEN. JACOB VAN DEVENTER in het Prov. Archief van N. Holl. ; cartonkaart
in de Nat. Bibl. te Madrid (reproductie's in Nederl. Steden in de 16e eeuw, 's-Gravenhage,
1916). — Plattegronden in BOXHORN, BLAEU en Teg. Staat. — Vogelvlucht van Blaeu, afb 31.
PROFIEL uit het Z. door C. Pronk, 1727, in het raadhuis (blz I I 4).

Plattegronden

GESCHIEDENIS. De naam komt voor het eerst voor in de grafelijkheidsrekeningen van 13 42/4 Geschiedenis
(HAMAKER, I, blz 269, 3 19, 38z). In 1410 schonk Willem VI „die ambachtsheerlijkheden en-

de dagelicx gerecht van onsen dorpe van Purmer ende Purmerland" aan de Amsterdamse
bankier Willem Eggairt, zijn latere „overste tresorier" en stadhouder. Deze verkreeg tevens
verlof om bij Purmerend „eenigh slot off woninge te timmeren", welk slot hij evenwel van
de grafelijkheid ter leen moest houden en met een hert of twintig schellingen Hollands verheergewaden (VERHOOFSTAD, blz 27). Dit slot „Purmersteyn", gelegen aan de westkant van
de plaats, werd in 1423 afgebroken maar reeds in 1424 herbouwd ; het heeft bestaan tot in
1741 (vgl Arent van C. Jz Visscher en in het raadhuis twee tekeningen van C. Pronk,
172 7). In deze tijd en wel in 1416 na de dood van Jacob Mas, Cureit van Purmer, werd
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de kapel van Purmerend overeenkomstig een reeds in '395 verkregen privilege verheven tot
een zelfstandige parochiekerk (Bijdr. bisd. Haarl., 3o, blz 468 en VERHOOFSTAD, blz 44).
Nadat nog in 142o Jan van Beieren verklaard had „Purmerendt sal tot alsulcken recht ende
gewoonte staen als die ander ghemene dorpen van Waterland" (Hand y. van Monnickendam,
blz 3 z), vinden wij de plaats in een oorkonde van 14 Mei 1434 voor het eerst als „stede"
aangeduid (Gemeentearch., nr 855).
Ontwikkeling

De nederzetting moet ontstaan zijn Tangs de dijk van de Weere, een water dat de Beemster
en de Purmer met elkaar verbond; de heren van Egmond bezaten bier een belangrijke
visserij (palingen). De kern van waaruit de plaats zich heeft ontwikkeld ligt bij de Kaasmarkt, waar de dijkweg een kruispunt vormde met de weg naar Amsterdam. Ongetwijfeld
heeft de aanwezigheid van het slot Purmersteyn de opbloei belangrijk gestimuleerd. Hoewel
de stad eerst in i 573 met wallen en bolwerken werd versterkt zijn er enige aanduidingen, dat
er reeds omstreeks 14 5 o op zijn minst een lage ommuring was (VERHOOFSTAD, blz 70). In '519
werd een groot aantal huizen door een hevige brand in de as gelegd. In 1572 werd de stad
zuidwaarts en in '57 4 noordwaarts uitgebreid. In 1614 volgden een westwaartse uitlegging
rond het slot en nogmaals een uitbreiding naar het N.

HET RAADHUIS, in 1921 gebouwd ter vervanging van een gebouw uit '591, dat
in 1766 en '846 in Klassicistische trant was gewijzigd (VAN SANDWI JK, blz '58 vlg. –
VERHOOFSTAD, blz 172 vlg. – N.H. Oudh., III, blz 2.1) bezit:
Schoorsteenstuk Schoorsteenstuk op doek, circa 85 x i7o cm, met een voorstelling van de onbaatzuchtigheid van M. Curius Dentatus en een toepasselijk gedicht van Vondel; vrije
navolging van een stuk van G. Flinck in het Amsterdamse Paleis op de Dam
(VERHOOFSTAD, blz 172.
Schilderijen De portretten, 74X 59 cm, van Willem de Zwijger (type C. Visscher d. 0), Maurits
(naar M. van Mierevelt), Fred. Hendrik en Willem II (naar G. van Honthorst),
panelen; voorts op doek Willem III (naar Peter Lely), Willem IV en Willem V.
Wandborden Twee wandborden in gesneden gepolychromeerde en vergulde lijsten met wapenschilden en namen van magistraten en bekroond met de figuur van de Gerechtigheid
en het stadswapen; op een der lijsten staat onderaan ANNO / 1764 / E KUYLMAN.
Meubelen Mahoniehouten bank met snijwerk in rococostijl, XVIIIb; elf stoelen en twee leunstoelen, XVIIIc, in rococostijl en twaalf leunstoelen van omstreeks i800.
Lijsten Rijkgesneden eiken lijst, XVIIIc, met voluten, rocailles en bloemversieringen.
Vergulde gesneden spiegellijst in rococostijl, XVIIIc.
Tekeningen Zes pentekeningen door C. Pronk, 1 727, voorstellende „de Hoornse Poort", „de
Beemster Poort", het „Stadhuijs tot Purmerend", twee van het slot en een profiel
van de stad uit het Z.
Raadhuis

DE HERVORMDE KERK, een koepelkerk uit 1853, op de plaats van een laatgothisch gebouw, dat eertijds was toegewijd geweest aan de H.H. Nicolaas en Catharina (afb in Het Verheerlijkt Nederland of Kabinet van Hedendaagsche gezichten,
425/6 – plattegr. en doorsn. in Rijksarch. to Haarlem. – lit. Teg. Staat V. blz 526.
VAN SANDWI JK, blz I 6o. – JOOSTING en MULLER, II, blz 333. – N.H. Oudh., III,
blz 19. – Gen. en Herald. Gedenkw., IV, blz 290 vlg. – VERHOOFSTAD, blz 177
vlg) heeft een zerkenvloer; zij bezit:
Preekstoel Zeskantige eiken preekstoel uit 1643, in dezelfde trant als die van Oostzaandam e.a.
Koperwerk Koperen doopboog, XVIIc, en koperen voorzangerlezenaar, XVIIc, met stadswapen.

Herv. Kerk
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Het orgel, pl LXII, 130, in de jaren 1739/42 vervaardigd door R. Garels en in. Orgel
1809, 1827 en 1947 gerestaureerd, is versierd met gesneden Lodewijk XIV-ornamenten en bekroond met gesneden muziekinstrumenten en het door leeuwen getorste stadswapen. Boven het rugpositief, waarachter het benedenste middengedeelte
van de kas terugspringt, bevindt zich een gesneden ajouren versiering in Lodewijk
XIV-stijl (A. BOUMAN, Orgels in Nederland, Amsterdam 1949, blz 76/7).
Wit- en zwartmarmeren epitaafje, XVIIc, p1 XLVI, III voor Frederik Riccen, Epitaaf
t 1652, en Catharina Muylwijck, t 1631, en hun noon Ventidius Riccen, t 1659.
Het ovale middengedeelte van zwart marmer met opschrift (Gen. en Herald. Gedenkw., blz 291) wordt omvat door een lauwerkrans tussen twee treurende knaapjes
met de attributen van de Dag en de Nacht boven twee booms van overvloed,
bazuinen, slangen en fakkels. Achter de kinderfiguurtjes bevinden zich vier
kwartieren.
Gesneden bekroning – XVIIIa, waarschijnlijk afkomstig van een der vroegere heren- Fragm•
herenbank
banken – met het door leeuwen getorste stadswapen tussen rankwerk.
Vier zilveren avondmaalsbekers, hoog 19 cm ; merken : Amsterdam, Holland, Zilverwerk
F (1692), meesterteken gekoppeld SB. Zij dragen aan de ene zijde o.a. een gegraveerde gekroonde cartouche met de tot een monogram verwerkte initialen van
Willem van Ruytenburgh, t 1692, en aan de andere zijde zijn wapen en een berijmde
inscriptie.
Twee zilveren schotels, diameter 32,5 cm, en twee, diameter 38,5 cm, versierd met
een gedreven rand en de gegraveerde alliantiewapens van Klaas Kz Knol, t 1735, en
Neeltje Heemste, t 1 7 1 9 ; merken: Amsterdam, Holland, meesterteken gekoppeld
AD (of VOET 370 ?), jaarletters resp. K (1720) en L (1719).
Drie zilveren wijnkannen, geschonken in 1766, versierd met gedreven bladornamenten en voorzien van een gedreven handvat in de vorm van een wijnstok; de
grootste kan, hoog 38 cm, heeft de merken: Amsterdam, Holland, G (1766) en het
meesterteken van Wijnand Warneke ? (voET, 497/8); de beide kleine kannen, hoog
32 cm, hebben dezelfde stempels maar de jaarletter ontbreekt. Enkele stukken kerkzilver in het bezit van de Lutherse gemeente zijn, blijkens de versiering en het
meesterteken, van dezelfde hand.
LUTHERSE KERK, in de jaren 1878/80 opgetrokken op de plaats van het vorige
uit 1712 daterende gebouw (VAN SANDWIJK, blz 18o vlg. – VERHOOFSTAD, blz 195
vlg), bezit:
Koperen doopboog, XVIIIa, met het beeldje van een zwaan en de letters is.
Bronzen doopbekkenhouder, XVIIIa.
Ovale zilveren broodschaal in rococostijl, grootste diameter 41 cm; merken: Amsterdam, Holland, I (1768), meesterteken van Reinier Brandt (voET, 413), voorzien van
een opstaande ajouren rand en gedreven bladornament.
Bokaal van gedreven zilver, geschonken in 1770, hoog 36 cm; merken: Amsterdam, Holland, K (1769), meesterteken van Wijnand Warneke ? (voET, 497), om de
cuppa en stam versierd met wijnranken in dezelfde trant als drie kannen in het bezit
van de Hervormde kerk, die hetzelfde meesterteken dragen, pl C, 242.
Zilveren wijnkan, geschonken in 1769, hoog 38 cm, in dezelfde trant versierd als de
kelk en voorzien van dezelfde merken, pl C, 243.

Luth. Kerk
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Zilveren doopbekken, geschonken in 1767, diameter 25,5 cm, met gekartelde rand;
merken : Amsterdam, Holland, H (1767), meesterteken van Wijnand Warneke ?
(VOET 497).

DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK van de H.H. Nicolaas en Catharina, gebouwd
in 1863, bezit:
Schilderijen Schilderij op doek, 59 x 82 cm, XVIId, met een voorstelling van David met het
hoofd van Goliat. De figuur van David bevindt zich rechts; van links naderen
enige mensen, waaronder vooraan een rijk geklede dame; op de achtergrond een
met twee paarden bespannen strijdwagen.
Portret, omstreeks 1625, op paneel 98 X 77 cm, van pastoor Franciscus Petri. Heupstuk en face met boek, crucifix en rozenkrans. In de linker bovenhoek zijn wapen.
Als bijzonderheid valt nog te vermelden, dat de afgebeelde zilveren rozenkrans zich
thans bevindt in het Bissch. Museum te Haarlem.
Portret op paneel, 2.0,5 X 16 cm, van Joannes Aldewereld, pastoor van 1656/61.
Heupstuk, naar rechts gewend, met boek en crucifix. Rechts boven staat Overleden / den io Mey / 1661 / out 36 jaar.
Portret op paneel, 22,5 X 18 cm, van Cornelis de Kooker, pastoor van 1661/3.
Heupstuk naar links, met boek en crucifix. Links boven staat: overleden / den
27 July 1666 / out 31 jaar.
Portret op doek, 93 X 7o cm, van P. Weerts, pastoor van 1728/48. Heupstuk en face
met crucifix en boek.
Portret op doek, 94 X 7o cm, van pastoor van Leeuwen, t 1803. Heupstuk en face
met crucifix en boek.
Zilverwerk Vergulde laatgothische torenmonstrans van gedreven zilver, XVIa, hoog 92 cm,
geen merken, pl XCIV, 228. Op een driepuntige voet met een vijfhoekige verhevenheid bevindt zich een stam omgeven door fijne bovenaan in een nodus van
bladkrullen overgaande kolonnetjes. De driezijdige doorluchtige torenachtige opbouw wordt gevormd door drie met profetenbeeldjes getooide en met beren geschoorde hoofdpijlers en twee tussenpijlers, Welke de rijk met maaswerk versierde
zeskantige overhuiving dragen. Tegen de tussenpijlers zijn de figuurtjes aangebracht van vier vrouwelijke heiligen; in de overhuiving bevinden zich een
Catharinafiguur en een modern beeldje van de H. Nicolaas ; het geheel wordt
bekroond door een crucifix (vgl Cat. tentoonst. Kerk. Kunst, 's-Hertogenbosch,
1913, nr 473).
Zilveren bekertje, XVII B, hoog II cm, Amsterdams keurstempel, jaarletter X,
meesterteken een hondje naar links in een schild, versierd met gegraveerde ranken
en rolwerk. Als bruikleen in het Bissch. Mus. te Haarlem.
Missaalbeslag, XVII b, van gedreven zilver, de middenstukken met voorstellingen
van de H.H. Catharina en Nicolaas (vgl FREDERIKS, Dutch Silver, 37).
Zilveren misaalbeslag, XVIId ; de sloten met gegraveerde voorstellingen van vrouwelijke heiligen, de hoekstukken met gedreven bloemornament en de middenstukken
met in een gedreven bloemenrand de gegraveerde voorstellingen van de H.H.
Catharina en Nicolaas. Merken: Holland 0 (i700), meesterteken als vorr (Haarlem),
89 (vgl FREDERIKS, Dutch Silver, 25 i).
R.K. Kerk
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Gedreven zilveren begrafenispenning voor Mr Dirck van der Hoef, t 27.1.1667, door
Wouter Muller (vgl J. w. FREDERIKS, Penningen, afb 116/7).
Een zilveren rozenkrans – XVId, afgebeeld op het portret van F. Petri (zie blz 1'6) –
met filigraanwerk en een kruisbeeldje bevindt zich in bruikleen in het Bissch. Museum
te Haarlem.
Kazuifel, XVIa, het kruis met Maria op de maansikkel, twee engelen, St. Jan de
Evangelist en St. Jacobus de Meerdere; de kolom met de H.H. Barbara, Catharina
en Apollonia. Het borduurwerk is uitgevoerd in zijde en gouddraad (B. JANSEN,
Laat Gothisch borduurwerk, 's Gravenhage, 1947, nr 84). Als bruikleen in het Bissch.
Museum te Haarlem.
HET HERVORMDE WEESHUIS, daterend uit 178 9, staat op de plaats van een
ouder gebouw, dat in de i 7de eeuw met gebruikmaking van de overgebleven muurresten van een in i 5 73 verwoest nonnenklooster was opgetrokken (vAN SANDWIJK,
blz 43 en 191. – VAN DER AA, blz 3 02. – VERHOOFSTAD, blz 222).
Het dak van het thans geheel gepleisterde gebouw van twee verdiepingen wordt op
beide nokhoeken geaccentueerd door van een achtkant in een cylinder overgaande
en met windvaantjes bekroonde schoorstenen. Bowen de met pilasters en een kroonlijst omlijste ingang, waarvan de dubbele deur en het bovenlicht evenals de vensters
in het begin van de vorige eeuw zijn gewijzigd, bevindt zich een gepolychromeerde
gevelsteen met de voorstelling van spelende weeskinderen op een binnenplaats met
het onderschrift HET BURGERWEESHUYS Ano 1 78 9 en een berijmd opschrift.
De drie houten dakkapellen boven de voorgevel hebben ingezwenkte bekroningen
met gesneden kuifstukken.
In de gang, pl XLVII, 113, stucwerk in Lodewijk XVI-stijl met muziekinstrumenten
en rustieke symbolen. De dubbele deur aan het einde van de gang heeft een omlijsting in rococostijl. De grijsmarmeren rococoschoorsteenmantel in de Regentenkamer heeft een boezem in late Lodewijk XVI-stijl, boven de spiegel waarvan zich
tussen twee hoorns van overvloed onder een kroon een drietal wapens bevinden,
o.a. dat van Purmerend. Het geschilderde behang, XIXa, in dit vertrek prijkt
met landschappen en zeegezichten.

Paramenten

Weeshuis

Beschrijving

Inwendig

PARTICULIERE GEBOUVEN
Achterdijk 16. Natuurstenen portiek, XVII B, van twee pilasters en een getoogde
kroonlijst met wapenschild.
Beemsterburgwal S. Gepleisterde ingezwenkte halsgevel, XVIIIc.
Bierkade 7. Puntgevel, XVIIIa, met fronton. In de overigens moderne onderpui
een ingangsomlijsting met pilasters.
Bierkade 9. Herenhuis, XVII, met een hoger zeer smal door een schilddak afgedekt
voorgedeelte, XVIIId – sinds 1929 eigendom van de Ver. H. de Keyser (Gedenkboek,
193 9, blz 54). De statige Lodewijk XVI-voorgevel, pl L, 123, eindigend in een
kroonlijst op gesneden consoles, is voorzien van een gebeeldhouwde punt van
natuursteen en geheel rechts een ingangsomlijsting van pilasters met zijlichten en een
kroonlijst op gesneden concoles ter weerszijden van een fries met snijwerk. De oude
schuiframen zijn nog aanwezig. Voor de ingang een natuurstenen stoep met ijzeren
balustrade. Het i 7de eeuwse achtergedeelte van het huffs wordt afgedekt door een
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zadeldak, dat aan de tuinkant door een puntgevel wordt afgesloten. In de gang
Lodewijk XIV-stucwerk. In de voorkamer een marmeren schoorsteenmantel en een
eenvoudig versierd houten plafond, XVIIIc. De Lodewijk XVI-schoorsteenmantel
in de achterkamer draagt twee wapenschilden en initialen.
Bierkade io. Puntgevel met fronton, XVIII B, pl L, 123, De ingang heeft een
pilasteromlijsting. De deur, het bovenlicht en de meeste vensters zijn gewijzigd.
Bierkade 1 1. Herenhuis met ondiepe voorbouw als nr 9, XVIIIc, pl L, 123. De
voorgevel afgedekt door een kroonlijst op Lodewijk XV-consoles en voorzien van
een gebeeldhouwde natuurstenen punt en geheel rechts een ingangsomlij sting
van verdiepte pilasters en een getoogde kroonlijst, gecombineerd met de ietwat
archaiserende omlijsting van het erboven gelegen venster. Boven de deur, XIXa,
een snijraam, XVIIIc. De ramen zijn in het begin van de vorige en van deze eeuw
gewijzigd.
Bultsteeg 58. Ingezwenkte halsgevel, XVIIIc, met rococoversieringen.
Grote Eggertstraat 15. Trapgeveltje, XVIIB, boven een moderne onderpui.
Hoornse Buurt 3 en Kaasmarkt 1. Puntgeveltjes, XVIII A, met fronton. De ingangen
in pilasteromlijstingen.
Kaasmarkt 3. Vijf gevelstenen, XVII; een met de voorstelling van Samson in gevecht met de leeuw en vier leeuwenmaskers.
Koemarkt 9, 34, 7 en 22 en Koestraat 8. Ingezwenkte halsgevels, XVIIIc; de drie
laatste met rococoversieringen.
Peperstraat 46. Aan de voorzijde een ingezwenkte halsgevel, XVIIIc, met rococoversieringen en een ingangsomlijsting in Lodewijk XVI-stijl, XIXa. Aan de kant
van de Kaasmarkt twee ingangen in pilasteromlijstingen en drie dakkapellen met
rococokuif. De ramen zijn in de vorige eeuw gewijzigd.
Venedien 12. Gevel, XVIIId, afgedekt door een kroonlijst op Lodewijk XVI-consoles en voorzien van een ingang in een pilasteromlij sting.
Venedien 21 en Weerwal 2. Puntgevels, XVIII A, met fronton; de ingangen in
pilasteromlijstingen. Boven de deur van Weerwal 2 een snijraam met een gebrandschilderd ruitje met het stadswapen.
Weerwal 4. Ingezwenkt halsgeveltje, XVIII A.
Weerwal 5. Gewijzigde topgevel van een pakhuis, XVII B, op de verdieping voorzien van een deurkozijn met aangekoppelde zijlichten.
Weerwal 8. Gewijzigde trapgevel, XVII B, met ontlastingsbogen boven de buitenste
vensters van de eerste verdieping. Naast de gevel bevindt zich een houten poortje
met pilasters, XVIIId.
Weerwal 12. Brede rechtafgedekte gevel, XVIIId, van zeven traveeen en drie verdiepingen, waarvan het drie traveeen beslaande middenrisaliet bovendien nog een
door lisenen gelede mezzanineverdieping heeft, op de hoeken bekroond met vazen
in Lodewijk XVI-stijl en in het midden voorzien van een groot gepolychromeerd
relief met een stroomgod en het onderschrift DE REVIER DE LEYA. De zijtraveeen zijn
voorzien van hoeklisenen. De hoofdingang in het midden heeft een pilasteromlij sting,
die gecombineerd is met de omlijsting van het venster erboven. Hierboven een
groot ovaal medaillon met in relief de gepolychromeerde afbeelding van een
zwaan en het onderschrift DE SEEPSIEDERY VAN DE SWAEN. De ramen zijn alle gewijzigd. De zijingang is later ingebroken.
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Weerwal 15. Puntgevel van een pakhuis, XVIIIa, voorzien van deurkozijnen met
aangekoppelde zijlichten.
Weeshuissteeg 1. Gepleisterd ingezwenkt halsgeveltje, XVIII A, met natuurstenen
aanzetkrullen.
Westerstraat 124. Gevelsteen, XVII; de Verspieders van Kanaan (N.H. Oudh., III,
blz zz).
Watermolen in het buurtschap Nek, achtkante bovenkruiser met vijzel en zonder
spruiten; rieten romp en kap op houten onderstuk.
Purmerends Museum, Kanaalstraat 8. Topografica.

Weeshuissteeg
Westerstraat

Molen
Museum

DE RIJP
Kleyne Chronyke. — Teg. Staat, VIII, blz 387. — VAN DER AA, blz 520.
GESCHIEDENIS. Ontstaan in de 15de eeuw als deel van het dorp Graft en in 1605 hiervan afgescheiden, is De Rijp — het geboortedorp van J. Az Leegwater — in de beide volgende eeuwen
vrij snel uitgegroeid, dank zij de haringvisserij en de walvisvaart. In de jaren 1625 en 165o
werden er twee havens aangelegd. Hevige branden verwoestten grote gedeelten van het dorp
in 1654, 1657 en 1674.

Literatuur

HET RAADHUIS is in 163o volgens tekeningen van J. Az Leegwater op de plaats
van een uit 1489 daterende waag gebouwd en in de jaren 1917/9 gerestaureerd
door J. F. L. en H. Frowein.

Raadhuis

LITERATUUR. LEEGWATER,

Kleyne Chronyke, blz 14. — Noordholl. Arc., blz 79. — Teg. Staat,
VIII, blz 388. — N.H. Oudh., III, blz 70. — St. Lucas, IX, blz 51. — De Bouwwereld, 1916,
blz 3o 5 . — Geill. Gemeentebl., 1920, blz io.

Literatuur

Bij het rechthoekige gebouw, pl LV, 135, met topgevels aan drie zijden is de waag
in het gelijkvloerse onderkenbaar aan de grote, door natuursteen omlijste rondboogpoorten aan markt-, vaart- en wegzijde, terwiji de tot raadhuis bestemde bovenverdieping geaccentueerd wordt door het hoge hordes. De met hoek- en boogblokken
en andere natuurstenen sierdelen verlevendigde gevels worden door enige uitspringende lijsten horizontaal verdeeld. De boogtrommels boven de vensters – met
moderne kruiskozijnen – liggen iets terug. Het silhouet van de hoofdverdieping wordt
bepaald door voluutvormige klauwstukken, siervazen en een schildhoudende leeuw
van natuursteen. De gecanneleerde toppilaster rust op de uitgekraagde sluitsteen van
de ontlastingsboog van het topvenster. De zijgevels hebben voluutvormige klauwstukken aan de door een bol op een gebogen tympaan bekroonde bovenste geleding;
bij de zuidgevel zijn de beide andere geledingen afgedekt door natuurstenen voluten.
Bowen de ingang van het raadhuis komt een steen voor met het wapen van de Rijp
tussen twee leeuwen. Het fries onder de geveltop aan deze zijde – evenals die van
de andere gevels afgesloten door stenen met ANNO 163o – bevat een steen met de afbeelding van twee haringbuizen.
Het inwendige is sterk vernieuwd; in de burgemeesterskamer zijn nog oude geprofileerde balksleutels aanwezig. Een der trekbalken van de waag draagt een geschilderde voorstelling van een os, een rijm en 1633. Tegen een der nieuwe deuren
is een oude spiegellamp, aangebracht, waarop een wapenschild is gesneden met 1631
en de initialen van Leegwater (AL) en Sijmen Jacobsz meestertimmerman (SL).
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Van de inventaris zijn te vermelden:
Balans met een geschilderd rijm, 1632 en IALW. Brandspuit, XVIII. Twee eiken
kisten, XVII, een met de geschilderde wapens van De Rijp en Haarlem. Een ijzeren
kist, XVIII, met een combinatieslot.
Schilderij, XVIIc, op paneel van 44 X 58 cm, met een voorstelling van de brand te
de Rijp van 1654 en een toepasselijk rijm.
DE HERVORMDE KERK is eigendom van de kerkelijke gemeente met uitzondering van de toren, die aan de burgerlijke gemeente behoort.
Kleyne Chronyke, blz 9 vlg. — Oudh. en Gest., I, blz 411 vlg. —
Noordholl. Arc., blz 78. — Teg. Staat, VIII, blz 388. — VAN DER AA, blz 52o/1. — N.H. Oudh., II,
I, blz 6 3/7 3 . — Opmerker 1904, blz 333 vlg. — Gen. en Herald. Gedenkw., IV, blz 30 7 vlg. —
OZINGA, blz 120. — W. BOGTMAN, Glasschilders, blz 78 vlg. — Bull. Oudh. B., 1938, blz 52/3. —
JOOSTING en MULLER, II, 31 0.
GESCHIEDENIS. Aanvankelijk stond er te De Rijp, dat deel uitmaakte van de parochie van
Graft, slechts een groot rood geverfd kruis, waarbij men 's avonds samen placht te komen
om het lof te zingen. In 1467 verleende de bisschop of de abt van Egmond verlof om een
B. Mariae V. kapel te stichten. Deze kapel, die van hout was, kreeg enige tijd later een bakstenen koor; in 1529 werd het schip in baksteen vernieuwd en voorzien van een westtoren.
Eerst na de Hervorming werden Graft en De Rijp kerkelijk van elkaar gescheiden. Het oude
koor verving men in de jaren 16 3 5/8 door een nieuw „koor" en een dwarspand; op de
kruising werd een houten torentje geplaatst. Toen in de nacht van 6 op 7 Januari 16 5 4 meet
dan de helft van het dorp door een brand in de as werd gelegd, brandde de kerk geheel uit;
vrij spoedig hierna evenwel werd, blijkens het relaas op een der wandborden, het gebouw,
waarvan de muren in hoofdzaak waren blijven staan, hersteld en in 166i voorzien van een
nieuwe toren (afb van de kerk vOOr de brand o.a. in een Kleyne Chronyke van LEEGWATER
blz 16). Opmetingen — o.a. een doorsnede en een plattegrond van de kerk vOOr de herbouw —
bevinden zich in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.
In de jaren 1922/3 is de kerk geheel gerestaureerd; een volgende zeer noodzakelijke restauratie had plaats van 1 941/7. Bij deze laatste gelegenheid werden ook de gebrandschilderde
glazen hersteld door Toon Berg te Dordrecht; van deze glazen waren de zeven meest oostelijke reeds in de jaren i 877/84 volgens de toenmaals geldende begrippen order harden genomen
door Nicolas te Roermond en de overige in de jaren '899/1904 door Sabelis & Co te Haarlem.
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De georienteerde en aan de zuidkant door een in de loop der tijd opgehoogd
kerkhof begrensde eenbeukige, vijfzijdig gesloten en deels gothische, deels gothiserende kruiskerk, afb 29/33, p1 LVI, 136, LVII/LIX
en LX, 143/4, heeft een grotendeels ingebouwde en
van de hoofdas van de kerk in asrichting enigszins afwij kende westtoren en een iets breder betrekkelijk weinig
uitspringend dwarspand. De hoofdingang wordt gevormd door het torenportaal; een ander portaal bevindt
zich aan de noordkant van het „koor". De consistoriekamer tegen de zuidwestelijke transepthoek is sterk vernieuwd.
De oude baksteen, overal opgemetseld in kruisverband,
heeft de volgende formaten : toren 21 X 4; I o lagen =
.I , r , T.
44 cm ; schip westgevel 18 x 4; 1 o lagen = 44 cm ; schip,
eerste travee van de noordmuur 21 a 22 X 4; 1 o lagen
Mb. 32. De Rijp.
-= 46 cm; overige muren van het schip 19 x 4; 1 o lagen
Situatie van kerk en raadhuis.
I4

1529
ionn-38,
><;;;':r>

1661
LATER

Afb.. De Rijp. Here. Kerk. Voor de juiste aanduiding der bouwperioden zie de plattegrond
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= -- 5 o cm; dwarspand en „koor" 24 X 4,5 ; 10 lagen = 59 cm ; noordportaal i8 x 3 ;
10 lagen = 59 cm; noordportaal 18 X 3 ; 1 o lagen = 53 cm.
Uitwendig De toren, afb 33, p1 LVII, die gezien zijn stand in de plattegrond kan zijn opToren
getrokken op nude funderingen, vertoont met zijn ingangspartij – een rijzige
spitsboognis met korfboogpoort en hoog driedelig venster met visblaastraceringen –
en de rijke nissenversieringen in de vrijliggende zijden van de beide hogere geledingen, nog een uitgesproken gothisch karakter. De met leien beklede spits wordt
onderbroken door een vierkante geleding met wijzerplaten.
Kerk Bij de kerk, afb 33, pl LVI, 136 en LVII, liggen de punt en de waterlijsten – ter
hoogte van de vensterdorpels langs de eenmaal versneden steunberen doorgetrokken – aanmerkelijke hoger in de 1 7de eeuwse gedeelten, welke met bouwnaden
tegen het schip aansluiten.
De spitsboogvensters geven met hun bakstenen visblaastraceringen of maaswerk van
elkaar kruisende bogen, een sterk gothische indruk, welke indruk in de noordgevel
van het transept en van het „koor" nog versterkt wordt door de holle profilering
van de dagkanten. In de vierde travee van de noordmuur van het schip bevindt zich
een reeds lang geleden gedicht gothisch rondboogpoortje. In strijd met de gothische
traditie in deze streek is de aanwezigheid van twee i.p.v. 66n venster in de
transeptgevel. Opmerkelijk is nog het peervormige venstertje, dat zich boven het
ronde venster van de noordelijke transeptgevel bevindt; twee dergelijke venstertjes
flankeren de rondboogingang van het noordportaal.
Inwendig De toren, afb 33, wordt aan de kerkzijde gedragen door twee zware ronde pijlers
Toren met achtkantige lijstkapitelen, zodat er een rechthoekige ruimte ontstaan is, naar het
0. op de kerk geopend door een rondboog en door spherische bogen naar, op hun
beurt met spitsbogen naar het schip geopende, zijruimten. De bogen deter nevenruimten komen neer op de lijstkapitelen der beide pijlers en lopen anderzijds tegen
de muur teniet. Deze torenruimte, pl LX, 143, die aldus tezamen met de zijruimten
een snort voorhal vormt tot de verdere kerk, wordt in het midden overspannen door
een koepelachtig gewelf, waarvan de – boven voluutvormige en in de oosthoeken op
pilastertjes gedragen kraagsteentjes ontspringende – ribben een open stenen ring van
190 cm diameter dragen ; de pilastertjes rosters op hun beurt op kraagstenen met
wapenschilden. Behalve van de kerk uit ontvangt deze ruimte licht door het grote
venster van de ingangspartij, via de galerij boven de met een ribloos kruisgewelf
overdekte portaalruimte in het tussen de westmuren van het schip gevatte torengedeelte. Deze galerij, die toegankelijk is via een in de muur uitgespaarde wenteltrap en aan de kerkzijde is voorzien van een eiken balustrade, heeft de gedaante van
een diepe spitsboognis. Twee pilasters met afgeschuinde hoeken zijn ter versterking
aan de kerkzijde aangebracht boven de lijstkapitelen der pijlers.
Kerk De inwendige ruimte van de kerk, pl LVIII, LIX en LX, 143/4, heeft een vloer
van grafzerken. De onderaan met een eiken betimmering beklede muren hebben een
versnijding, die in dwarspand en „koor" correspondeert met de waterlijst aan de
buitenkant ; dit in tegenstelling met het schip, waar zij hoger is komen to liggen dan de
vensterdorpels en de waterlijst aan de buitenkant, zodat de onderste strook van de
vensters tussen de montants is dichtgemetseld. Onder het eerste venster van de
noordmuur ligt deze versnijding, evenals de waterlijst aan de buitenkant, ongeveer
10 cm hoger. De muren aan weerskanten van de toren zijn in later tijd verzwaard.
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Boven het middelste venster van de sluiting staat te lezen : cm ANNO 1655.
De diagonaalgordingen van het spitsbogige eiken tongewelf komen neer op gebeeldhouwde kraagstenen met engelkopjes en acanthusbladeren; de trekbalken met
geprofileerde sleutelstukken rusten op kraagstenen met wapenschilden.
De kerk bezit de volgende meubelen en andere voorwerpen:
Eiken zeskantige preekstoel, XVIIc, pl LIX en LXVIII, 158, blijkens een opschrift Preekstoel
in een cartouche onderaan de kuip, vervaardigd door een zekere Hendrick Bruno
(Gen. en Herald. Gedenkw., blz 308). De op een natuurstenen voet met acanthusversiering rustende kuip vertoont hetzelfde schema als de preekstoelen van de
Herv. Kerken van Oostzaandam, Krommenie, Schermerhorn en Graft; het
beeldhouwwerk is bier echter bijzonder verzorgd. Boven de Korintische hoekzuilen
bevinden zich beeldjes, o.a. Geloof, Hoop, Liefde en Gerechtigheid voorstellende; de
friezen hebben een symmetrische versiering van vazen en rankwerk, waartussen vogels.
Eiken doophek en doopbanken, XVIIc, pl LIX, met rondboogpanelen tussen Doophek en
gegroefde pilasters en een afdeklijst op balusters. In de boogzwikken lofwerk en -banken
vogelkoppen; een der deurtjes wordt bekroond door het wapen van de Rijp, getorst
door twee leeuwen met koperen staarten.
Koperen voorzangerslezenaar, midden XVII, met het wapen van de Rijp en een Koperwerk
dito predikantslezenaar. Koperen doopbekkenhouder, rijk versierd, midden XVII.
Twee koperen doopbogen met dolfijnkoppen, XVIId.
Drie eiken herenbanken, XVIIc, waarvan de overhuiving rust op hoekkolonnetten, Banken
die bestaan uit twee in elkaar gedraaide spiralen. Een der banken prijkt met de wapens
van de zeven steden van Noordholland en een reliefje met het Oordeel van Salomon.
Enige eiken kerkbanken, XVII.
Het westportaal heeft aan de binnenzijde een eiken portiek, bekroond met een door- portiek
broken tympaan, waarin een gesneden beeld van de Charitas en rankwerk, diermotieven en bazuinblazende satyrs. Op het fronton liggen twee putti met bloemtakken. Het voetstuk van het beeld van de Charitas draagt het jaartal 1670. Tussen
de versiering in het tympaan staat: DIE LIEFDE VERMACH TAL, pl LX, 144.
Boven de korfboog van deze westingang is aan de kerkzijde een gepolychromeerde
cartouche van natuursteen aangebracht met het opschrift: MDCLXI / Den z Mey
d'Eerste Steen van den Toorn / Geleijt door Pieter Auwelsz Prins.
Boven de deur naar de consistoriekamer het gesneden wapen van de Rijp, XVIIc. Wapenbord
De kerk bezit drie en twintig gebrandschilderde glazen, XVIIc, alle sterk gerestau- Gebrandsch.
reerd in de i 9de eeuw en in de jaren 1 94 1/7 hersteld door Toon Berg te Dor- glazen
drecht. Voor de opschriften en heraldische bijzonderheden verwijzen wij naar Gen.
en Herald. Gedenkw., blz 3 08/1 7. Slechts de zijvensters van de meest westelijke
travee hebben ongekleurd glas. De beschrijving begirt aan de noordkant van de
volgende travee:
I. In het midden order een helm met goudblauwe dekkleden, naast elkaar twee
wapens, een gewoon schild en een ruitschild; helmteken een zwaan in natuurlijke
kleur. Het geheel omgeven door rankwerk, 1656.
2. Glas van drie verticale stroken, van Welke de beide buitenste, gevuld met ongekleurd glas, door loodstrippen zijn verdeeld in een ruitvormig patroon. In de middelste strook fragmenten van twee ramen. Het bovenste fragment bestaat uit een
cartouche, opgehangen aan een door een engel gedragen lauwerkrans; de krans bevat
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twee gekruiste gouden weefspoelen onder een kroon van goud, terwijl het opschrift
in de cartouche de namen vermeldt van de wevers, die het glas hebben geschonken.
Het tweede fragment bestaat uit twee opschriften, van elkaar gescheiden door rolwerk en beneden afgesloten door acanthusranken. Het bovenste opschrift maakt
gewag van de grote brand van 1654 en vermeldt vender de naam van de schenker
en de naam van de maker, Backer; voorts het jaartal 1656.
3. Uitgevoerd in grisaille, hier en daar opgewerkt met kleuren, de voorstelling van
Mozes bij de put, pl LXXXVII, 2.io. In een rijk omlijste en door engeltjes gehouden
cartouche hieronder de namen van de schenkers. (vgl nrs 4 en 23).
4. In grisaille is de Tweede Tempelbouw uitgebeeld; de engeltjes bovenin dragen
de attributen van de bouwkunst. De cartouche beneden, geflankeerd door sphinxen,
bevat de namen van de kerkmeesters, die het raam geschonken hebben in 1655;
rechts onder gemerkt: Pieters (vgl nrs 23 en 3).
5. In het midden van dit overigens egale raam uit 1657, in een door oorlogstuig
omgeven cartouche, de Leeuw in Hollands Tuin. Mogelijk van Pieter Holsteyn.
6. Onder het door leeuwen gehouden wapen van Haarlem is in een rechthoekige
cartouche met rolwerk de verovering van Damiate uitgebeeld. Het geheel wordt
afgedekt door een baldakijn, waar draperieen van afhangen, 1655. De vervaardiger
was Pieter Holsteyn, glasschrijver (Oud. Holl., XXVI, blz 78 vlg).
7. Omlijst door rolwerk en ranker een Hollandse en een Turkse koopman en op de
achtergrond een koopvaardijvloot. Blijkens het opschrift in de cartouche hieronder
was de schenker van dit glas uit 1655 een makelaar van het Amsterdamse gilde.
8. Boven een golvend water met scheepjes bevindt zich een paneel, waaraan de
wapens zijn bevestigd van het hoogheemraadschap, de dijkgraaf en de hoogheemraden van DE WT / WATERENDE / SLUYSEN VAN DE / SUYDERSEE / A° 1656. Aan weerskanten van dit onderschrift sphinxen, die linter en festoenen houden. Het paneel
wordt bekroond door een bazuinblazend engeltje tussen twee zittende figuren met
de attributen van landbouw en scheepvaart. Maker was, blijkens een rekening in
het archief van het hoogheemraadschap, Cornelis Jansz Sparreboom (vgl nrs '2/3).
9. Glas met het wapen van Medemblik, aangebracht in 19°4 (vgl Opmerker 1904
blz 3 3 3) op de plaats van een glas uit 1656 van Jozef Oostvries.
1o. In een door grote engelfiguren gedragen omlijsting het wapen van Edam.
Eronder : „Edam / 1655 / J. S. Oostvries fecit" en een gezicht op de stad.
I I. Tussen twee grote figuren het wapen van Hoorn en een gezicht op de stad. De
vervaardiger zal Jozef Oostvries geweest zijn, 1656, vgl nr 18, (Bull. Oudh., B.,
1938, blz 52/3).
I 2. Glas uit 1657. Tussen twee leeuwen als schildhouders het wapen van Alkmaar
boven een gezicht op de stad. Onder de leeuwen gemerkt: C. J. Sparreboom fecit
(vgl nrs 8 en 13 t/m '7).
13. Tussen een visser en een vissersvrouw het wapen van Enkhuizen, waarboven
de Faam; voorts engeltjes met attributen van de visserij. Onderaan de haven van
Enkhuizen van de zee uit. Dit glas uit 1655 wordt toegeschreven aan de maker
van het vorige, Cornelis Jansz Sparreboom (vgl nrs 8, z2 en 14 t/m i7).
14. Het door twee griffioenen gehouden wapen van Monnikendam onder een
lauwerkrans, 1655 (vgl nrs 8, iz, 13, 15, 16 en 17). Het gezicht op de stad onderaan dateert uit 19o4.
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I5. In een groot schild het wapen van Purmerend en in een cartouche hieronder de
namen van de burgemeesters en het jaartal 1654 (vgl nrs 8, '2/14, 16 en i7).
16. Onder een baldakijn, festoenen en engeltjes bevindt zich tussen sphinxen het met
een leeuw bekroonde wapen van de Beemster. Geheel onderin tussen een Boer en
een boerin met landbouwwerktuigen in een cartouche het opschrift: BEEMSTER i
LANDTS i WAPEN / I 656 (vgl nrs 8, '2/15 en z7).
z7. Een grote vrouwenfiguur met kinderen, de Charitas verbeeldende; erboven
engeltjes met palmtakken en een lauwerkrans. Tegen het voetstuk van de Charitasfiguur tussen sphinxen een cartouche met de namen van de schenkers en 1655 (vgl
nrs 8 en 12/16)
18. Boven een door wildemannen gehouden allegorische voorstelling op de Vrede,
de wapens van de zeven steden van Hollands Noorderkwartier rond het wapen van
„De Gecommitteerde / Raden van de Staten / van Waaterland (abusievelijk voor
Westfriesland) en / 't Noorder Quartier / 1655 " . Evenals nr i i kan dit raam worden
toegeschreven aan de maker van nr io, J. Oostvries.
19. Het door leeuwen gehouden ., gekroonde wapen van Amsterdam onder het door
een baldakijn gedekte vroegere wapen van die stad, het Koggeschip. Engeltjes aan
weerszijden van het oude wapen dragen de attributen van Gerechtigheid en Waarheid, 1655.
2o. In een rijk versierde cartouche met kraakbeenornament is een vloot op zee afgebeeld. Op de cartouche staat een vissersvrouw met het wapen van Enkhuizen;
erboven zweven engeltjes, die visnetten vasthouden en linten, waaraan tonnetjes zijn
bevestigd. De benedenhelft van het glas is gevuld met de huismerken van de schenkers en een door sphinxen geflankeerde cartouche met een gedicht op de visvangst
en het jaartal 1655. Twee vissersvrouwen in de benedenhoeken hebben de attributen
van Geloof en Hoop.
21. Dit glas, eveneens uit 1655, heeft dezelfde compositie als het vorige en vertoont
de hand van dezelfde maker. In de middelste cartouche is een kuiperswerkplaats
afgebeeld. De vissersvrouw draagt weer het wapen van Enkhuizen maar de engeltjes
houden i.p.v. visnetten linten vast, waaraan kuipersgereedschappen zijn bevestigd.
De beide figuren in de benedenhoeken stellen kuipers voor.
22. Geheel in grisaille uitgevoerd in een door een trapgevel bekroond poortje de
voorstelling van Christus en de tollenaar. Verder bevat het glas figuren met attributen
van de landbouw en een toepasselijk onderschrift.
23. Boven een door twee putti gehouden cartouche met kraakbeenornament een
grote in grisaille uitgevoerde voorstelling van Eleazar en Rebecca bij de put, 1656,
pl LXXXVIII, 211. Vgl de nrs 3 en 4; zeer waarschijnlijk zijn de drie ramen van
dezelfde hand.
Het moderne glasraam met het wapen van de Rijp in de torengalerij is vervaardigd naar
een oude tekening. Een raam, vermoedelijk van P. Holsteyn, in de Grote Kerk to Haarlem
is afkomstig uit deze kerk of uit die van Warder (Gen. en Herald. Gedenkw., III, blz 227.
in Bredius feestbundel, 1915, blz 76).
—c.JGONET,

Pentekening, 37 X 48 cm, voorstellend de kerk van uit het Z., vervaardigd door
Ds Vredenduin in 178o, na de vernieuwing van de consistoriekamer in het jaar
daarvoor.

Pentekening

12.6
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Vijf koperen kronen, XVIIc, voor twee rijen van acht kaarsen; een der kronen heeft
vier schildjes o.a. met een Charitasfiguur en het jaartal 1656.
Wandborden Houten wandbord, XVIIc, met de berijmde geschiedenis van de kerk van 1467/1661
(N.H. Oudh., blz 66); de omlijsting, bestaande uit een fronton, pilasters en uitgezaagd rolwerk, bevat onderaan het wapen van de Rijp. Ovaal rouwbord voor de
predikant Johannes Reland, t 1703, bovenaan versierd met een gesneden doodshoofd en festoenen.
Zilverwerk Het avondmaalszilver, geschonken in 1846 – merendeels gestempeld VERSCHUUR en
(of) meesterteken een aambeeldje, waaronder 'pi in een vierkant veld, jaarletter G –
bestaat uit twee bekers, hoog 18 cm, een broodschaal, diameter 39,5 cm, twee broodschalen, diameter 18 cm, drie offerschalen op voet, hoog 1 1 cm, en twee schenkkannen, hoog 40 cm (M. G. WILDEMAN, Inventarisatie kerkzilver, blz 45).
Scheepsmodel Model van een driemaster met op de spiegel het wapen van de Rijp en 1696.
Wijzerplaat Wijzerplaat, XVIIc, omlijst door een fronton en halfzuiltjes.
K1okken De grootste klok, diameter 133 cm, heeft het randschrift ANTONI WILKES ME FECIT
ENCHUSAE ANNO 1663; eronder het wapen van de Rijp, en: Als De Klock Gaat
Klept Luyd Of Slaet / Als Gij Thoord Denckt om Brands Nood of Om / De Dood
En Om Gods Woordt Anno 1663. De andere klok, diameter 110 cm, heeft hetzelfde
wapen en randschrift. Het opschrift onder het wapen luidt bier: Tot Rijp playsant
Smolt door de Brant de klock als loodt 1654 1/7 / Na negen iaer men my voor
haer 't Enckhuysen Boot Anno 1663.
Lichtkronen

R.K. Kerk

DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK van de H. Bonifacius bezit een klok, diameter 88 cm, met het randschrift: TEMPORIS EXTREMI TUM MEMOR ESTO TUI PETRUS
HEMONY ME FECIT AMSTELODAMI ANNO 1667.

Weeshuis

HET GEMENE WEES- EN ARMENHUIS, Tuingracht 420, heeft boven een bakstenen onderpui een voorschot met uitgezaagde windveren, XVIII B. De deur en de
vensters zijn niet meer origineel. Inwendig een z.g. smuiger met tegeltableau, XVIIId.
PARTICULIERE GEBOUVEN

Dam 2.03. Houten ingezwenkte halsgevel, XVIIId, pl LVI, 137, met gesneden aanzetkrullen, kuif en guirlandes boven een i9de eeuwse onderpui.
Middenstraat Middenstraat 388. Bakstenen voorgevel van een overigens bijna geheel houten pakhuis, XVIIa, pl LIV, 134, voorzien van een houten voorschot met uitgezaagde
windveren, die nog ongeveer gothisch van vorm zijn. De gevel heeft nog de originele
kozijnen, o.a. een ingangskozijn met een getoogde doorgang en een bovenlicht en
een zolderdeurkozijn met aangekoppelde tweelichtskozijnen. Ook de oude onder- en
bovendeur van geprofileerde planken, een z.g. strokendeur, en een dito vensterluik
zijn nog aanwezig. De ramen zelf zijn in de i8de eeuw gewijzigd. De deels gewijzigde
achtergevel bestaat uit een bakstenen onderpui en een tweemaal overgekraagd bovengedeelte met een van uitgezaagde windveren voorziene top. De zijwanden zijn bekleed
met gepotdekselde planken.
Middenstraat 389. Gaaf bakstenen woonhuisje, XVIII B, van een verdieping onder
een zadeldak, dat aan 66n zijde wordt afgesloten door een houten topgevel met uitgezaagde windveren. De posten van de ingang versierd met gesneden tabaksrollen.
Dam
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Rechtestraat 45. Achter een vernieuwde voorgevel een grotendeels i8de eeuwse
woning, waarin gelijkvloers een betimmering en een z.g. smuiger en in een bovenvertrek een decoratieve beschildering. Op de bijkeuken een z.g. duivenschoorsteen.
Rechtestraat 51. Tweemaal overgekraagde houten topgevel met uitgezaagde windveren boven een bakstenen onderpui, waarin de ingang met bovenlicht wordt geflankeerd door pilasters, XVIIId, p1 LVI, '37.
Rechtestraat 54. Recht afgedekte bakstenen gevel van twee verdiepingen; XIXa, gerestaureerd en gewijzigd in 1946.
Rechtestraat 69. Ingezwenkte houten halsgevel, XVIIId, met zijpilasters en een gebogen fronton met adelaar boven een bakstenen onderpui. In het houten gedeelte
van de gevel komt een zolderdeuromlijsting van vlakke pilasters voor.
Rechtestraat 71. In de zijgevel een gebeeldhouwde leeuw en twee leeuwenmaskers
van natuursteen, XVII.
Rechtestraat 85. Voorm. woonhuis van Betje Wolff en Aagje Deken.
Rechtestraat 102. Inwendig een betegelde schouw, XVIII.
Rechtestraat 103. Rechtafgedekte bakstenen gevel van twee verdiepingen, XIXa, met
een ingangsomlijsting van pilasters.
Rechtestraat 105. Inwendig een betegelde schouw, XVIII.
Rechtestraat 187. Rococo-ingang, XVIIIc, met gesneden deur en deurkalf.

Rechtestraat

Een deurkozijn met gesneden kalf, 1606, van het afgebroken huffs Tuingracht 403 is herbezigd aan de gevel van Oudeschans 39 te Amsterdam (J. G. WATTJES en F. A. WARNERS,
Amsterdams Bouwkunst en Stadsschoon, afb 264/6).

SCHERMERHORN
Grenspaal, XVIII, met de wapens van Schermerhorn en Groot-Schermer (vgl blz
en De Speelwagen, 1951, blz 266 en 1951, afb t.o. biz '2').

172 Grenspaal

HET VOORM. RECHTHUIS, in 1766 opgetrokken ter vervanging van een i7de
eeuws gebouwtje van hetzelfde type als het voormalige rechthuis van Noord-Schermer
- vgl. blz 173 - is in 1880 veranderd in een woonhuis. Een gewassen tekening van het
vorige rechtshuis door H. de Winter, 1 744, bevindt zich in het Rijksarch. te Haarlem.
Ook het Gemeente Arch. van Alkmaar bezit nog een tekening van dit vorige gebouw
(Teg. Staat, VIII, blz 392).
Het sterk verminkte gebouwtje van twee verdiepingen onder een zadeldak heeft aan
de noordzijde nog twee rococo-aanzetkrullen van natuursteen. In de zuidgevel een
Steen met het opschrift : ANNO 1766 OP 6 JUNI IS HIER GELEGT DOOR / WOUTER KOPPEN

Voorm.
Raadhuis

Beschrijving

OUD I5 JAAREN / DEN EERSTEN STEEN AAN / T HUYS VAN REGT OM VREED / EN VRYHEYT

Hoger een relief met resten van polychromie, voorstellende de Rechtspraak van Salomon, XVIIIc.

TE BEWAAREN.

HET NOORDERPOLDERHUIS van de Schermeer, gelegen aan de dijk ten N. van Polderhuis
het dorp, is een houten gebouwtje - XVIIIc, gewijzigd in de "9de eeuw - van twee
in elkaars verlengde liggende door zadeldaken gedekte gedeelten van een verdieping:
ni de woning van de opzichter-bewaarder en een hoger gedeelte met opkamer,
Welke dienst doet als vergaderzaal. De ingang met dubbele deur en snijraam en de
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schuiframen van de vergaderzaal zijn XIXa; de overige ramen van nog later tijd.
Op korte afstand van dit gebouw staat de gedeeltelijk over het water gebouwde
timmerloods, in een zaaltje terzijde waarvan van ouds na afloop van de vergaderingen
wordt gekegeld.
Inwendig De vergaderzaal heeft een marmeren schoorsteenmantel, XVIIIc, waarvan de boezem
met rococosnijwerk is versierd en de rijk versierde spiegellijst dezelfde Stijl vertoont. Tot de inventaris behoren
Inventaris Tegeltableau ANNO 1718 met het wapen van de Schermeer en het onderschrift
SCHERMEERS / BESCHERMER. Zilveren bodebus; merken : Alkmaar, S (1802), meesterteken van Gerrit Jacob Rogheir. In een hoekkastje, XVIIIc, enige sierglazen,
XVII/XVIII. Verder een klokje, diameter 27 cm, vermoedelijk afkomstig uit het
daktorentje van een voorafgaand gebouw. Het randschrift luidt: MAMMES FREMY
ME FECIT AMSTELODAMI ANNO DOMINI I 68 I .
Herv. Kerk DE HERVORMDE KERK is eigendom van de kerkelijke gemeente met uitzonde-

ring van de toren, die aan de burgerlijke gemeente behoort.
Noordholl. Arc., blz 3 18. — Teg. Staat, VIII, blz
53 vlg. — Oud. Holl., XXVI, blz 69
vlg. — Buiten, 1919, blz 490 vlg. — OZINGA, 1312 122 vlg. — Gen. en Herald. Gedenkw., V, blz
3 o vlg. — Navorscher, 193 3, blz 2 I 3. — JOOSTING en MULLER, II, blz 309.

Literatuur LITERATUUR. Oudh. en Gest., II, blz

5 2. -

3 92. — VAN DER AA, blz 149. — N.H. Oudh., II, 1 blz

Geschiedenis GESCHIEDENIS. De kerk staat op de plaats van een in 1504 gebouwde kapel, welke resor-

teerde onder de parochiekerk van Schermer en welke in 1 5 z6 werd uitgebreid. Nadat in
1612 de gewezen parochiekerk door een hevige storm is ingestort, vergroot men de kapel
nogmaals. Tenslotte breekt men haar of om in de jaren 1634/6 de huidige kerk to kunnen
bouwen zeer waarsch. o.l.v. de Edamse molenbouwer J. Jz Vijselaer (vgl blz i30). Het
ondanks herstellingen in 1892 zeer verwaarloosde gebouw wordt gerestaureerd.
Beschrijving De georienteerde pseudobasilicale kerk, afb 34, pl LVI, 138, LX, 142 en LXI,
Li in aan de noordkant begrensd door een kerkhof, heeft een grotendeels in het middenPla
tt eggondg
gr

schip ingebouwde toren. Het middenschip met zijn zevenzijdige sluiting en de veel
smallere zijbeuken liggen onder een dak. De hoofdingang wordt gevormd door
het torenportaal; in de hoek tussen zuidbeuk en sluiting bevindt zich een later
portaalaanbouwtje. In het derde vak van de noordmuur komt een niet meet gebruikt
rondboogpoortje voor.
materiaai De Dude baksteen, opgemetseld in kruisverband, vertoont een formaat van 24 a 25 X 5;
10 lagen = 62 cm.
De
toren, pl LVI, ' 38, heeft, met zijn van de toren van Middenbeemster overgenomen
Uitwendig
Toren versiering van vlakke rechthoekige en rondbogige nissen, een uitgesproken 1 7de
eeuws karakter. Om de achtkantige met leien beklede spits loopt een open balustrade.
Boven de natuurstenen omlijsting van de rondboogingang op een met rolwerk,
draperieen en een schelp versierde steen het wapen van Schermerhorn en het opschrift
INT IAER MDCXXXIV DEN XII / IVNY IS D EERSTE STEEN AEN / DESE KERCK GELEYT.
Kerk In de overige delen sluit de kerk, afb 34 pl LVI, 138, zich, ondanks de i 7de eeuwse

bouwtijd, nog sterk aan bij de gothische traditie ; de spitsboogvensters met afgeschuinde dagkanten, waarvan het eerste aan de noordzijde grotendeels is dichtgemetseld, hebben gedeeltelijk vernieuwde bakstenen traceringen van elkaar kruisende
bogen. De steunberen versnijden zich eenmaal boven de ter hoogte van de venster-
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Mb.. Schermerhorn. Herv. Kerk, 1634/6
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dorpels aangebrachte waterlijst. Het dak wordt boven de sluiting bekroond door
een windvaan in de vorm van een scheepje.
Inwendig De onderste torenruimte is aan Brie zij den door rondbogen geopend naar het middenschip, terwij1 de verdiepingen slechts door een houten trap van de kerk uit bereikbaar
zijn. Via de eerste verdieping komt men in een houten hangverdieping binnen de
kerk aan de noordzijde van de toren; blijkens het aan de kerkzijde op een cartouche
geschilderde opschrift: „Ick sorg voort gemeen / voor Kerck en CHRISTI / leen",
werd hier waarschijnlijk vroeger de bedeling van de armen gehouden; later was er
de gevangenis. De hangverdieping rust met haar draagbalken op gesneden consoles.
Berk De spitse scheibogen tussen het met een spitsbogig houten tongewelf overdekte
middenschip en de met halve tongewelven overdekte zijbeuken, pl LX, 142 en
LXI, rusten op ronde pijlers met lijstkapitelen en van een vierkant in een achtkant
overgaande basementen; de buitenste scheibogen komen aan de muurzijde neer
op gebeeldhouwde kraagstenen. De curieuze wijze, waarop de scheibogen in de westmuur overgaan (vensternissen), wettigen het vermoeden, dat van het voorafgaande
gebouw muurresten of althans fundamenten zijn gebruikt. Trekbalken met korbelen
en gesneden sleutelstukken bewerkstelligen het dwarsverband ; de muurstijlen worden
in de sluiting gedragen door gebeeldhouwde kraagstenen. De met wapenschilden versierde gesneden consoles onder de schinkels van de sluiting herinneren aan de Rijp.
Gewelf- Het interieur, pl LX, 142 en LXI, is vooral opmerkelijk door de beschildering
beschildering der overkapping, waarvan de overheersende kleur blauw is; deze beschildering is,
blijkens de jaartallen op trekbalken en beschieting, in de loop der tijd meermalen
vernieuwd. Aan weerszijden van schinkels en noklijst zijn ornamentranden aangebracht in mart, rood en blauw; in het middenschip en de sluiting komen voornamelijk gestyleerde Franse lelie's voor en in de zijbeuken en op het knooppunt van
de schinkels van de sluiting wijnranken en bloemen in een meer naturalistische opvatting. Op de derde trekbalk van het middenschip bevinden zich het wapen van
Edam en de opschriften „Jan Jansz Vijselaer – van Edam 1634" en aan weerskanten
hiervan c-wH 17 – 67 LcwH. Op een balk in de toren staat CAB 1 707 en op de beschieting van de sluiting MF / 1761 / H Eli H.
De kerk bezit de volgende meubels en andere voorwerpen:
Preekstoel Zeskantige eiken preekstoel, XVIIb, van hetzelfde type als die van de Rijp, Oostzaandam, Krommenie en Graft, met Ionische hoekzuiltjes en friezen met rankwerk.
Doophek Eiken doophek met banken, XVIIb, voorzien van een deklijst op balusters.
Koperwerk Koperen voorzangerslezenaar, XVIIb en doopbekken met houder, XVITc.
Herenbanken Om vijf pijlers herenbanken, XVIIb, met gecanneleerde hoekpilasters en een rugschot van rondboogpanelen met loofwerk in de zwikken.
Tochtportaal Eiken portaal in een pilasteromlijsting, die bekroond wordt door een driehoekig
fronton. In het tympaan is de voorstelling geschilderd van de Boodschap aan de
herders van Bethlehem. In het fries onder het tympaan een opschrift.
Grafzerk Grafzerk met in een medaillon de voorstelling van een driemaster (Gen. en Herald.
Gedenkw., blz. 35 nr I).
Gebrandsch. De gebrandschilderde glazen zijn voorlopig opgeborgen. Zij bevonden zich in
glazen vijf vensters van de noordmuur en zes vensters van de sluiting. De beschrijving wordt
begonnen in het W., waarbij voor de opschriften en heraldische bijzonderheden zij
verwezen naar Gen. en Herald. Gedenkw., blz 31/4.
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I. Dit uit 1635 daterende raam bevat negen, door bloemranken omgeven medaillons,
waarin o.a. is voorgesteld de Verloren Zoon en de Strijd van Samson met de leeuw.
2.. Boven drie cartouches, de rechtspraak van Salomon; rechts onder 1634 ( ?)
3. Tussen een visser en een karnende boerin het wapen van de Schermeer, omgeven
door de attributer van landbouw en visserij, 1636, pl LXXXVIII, z14.
De Rijksdienst voor de Monumentenzorg bezit een gewassen pentekening 3o x 17,5 cm,
met een voorontwerp voor dit raam, waarschijnlijk van Pieter Holsteyn, de maker van nr 9,
p1 LXXXVIII, ii3.
4. Het midden van dit glas uit 1636 wordt ingenomen door een ovale, door dolfijnen
omlijste cartouche met de voorstelling van drie sluizen; tezamen met de op een dolfijn
rijdende zeegod hierboven vormt dit het wapen van het hoogheemraadschap van
de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland. Links en rechts van
de zeegod de wapens van Holland en Westfriesland. De onderste helft van het raam
bevat de wapens van dijkgraaf en hoogheemraden, gegroepeerd om een voorstelling
van „Het Eerste Concilium der Apostelen / Gehouden binnen Jeruzalem untactis ( ?)"
Blijkens een quitantie in het archief van het Hoogheemraadschap is het glas van de
hand van Willem Christiaens „glaesschrijver" en Jan Marquusz Talen „glasemaker".
5. In een door een leeuwenkop bekroonde en met korenbloemen omgeven cartouche, waarboven tussen draperieen een lauwerkrans hangt, het wapen van de
Beemster. Een jaartal is op dit, uit dezelfde tijd als de andere ramen daterende glas
niet to winder.
6. Het door leeuwen gehouden wapen van Medemblik bower een ovaal medaillon
met een gezicht op de stad uit zee. Boven het wapen tussen twee zeebakens, in
een medaillon een zeilschip. In een cartouche onder dit alles een toepasselijk rijm
en het jaartal 1635. Blijkens een rekening in het arch. van Edam is het vervaardigd
door Claes Symonsz glasemaker.
7. Voor een architectuurfragment van drie Bogen het door leeuwen gehouden wapen
van Edam onder een bloemvaas en een lauwerkrans, die door twee engeltjes wordt
gedragen. Een met sphinxen en een masker versierde cartouche onder het wapen
bevat een opschrift met het jaartal 1635.
8. Boven een rechthoekig paneel met een voorstelling van de slag op de Zuiderzee
staan een man en een vrouw met het wapen van Hoorn. Hierboven op een piedestal,
dat zich achter het wapen bevindt, de Faam, omgeven door staande, zittende en
zwevende engeltjes. Onder het zeeslagtafereel een toepasselijk rijm, het jaartal 1636
en de naam van de ontwerper Jan Merist Engelsman (vgl Bul. Oudh. B., 1 93 8, blz 5i).
9. Onder draperieen en de figuur van de Faam, omgeven door rankwerk en guirlandes, het door leeuwen gehouden wapen van Alkmaar, waaronder in twee rolwerkcartouches de naam van de stad en het jaartal 1635. Het glas is evenals wellicht nr 3,
ontworpen door de Haarlemmer Pieter Holsteyn (Oud-Holl., XXVI, blz 76).
pc). Glas, in 1636 geschonken door Enkhuizen; het is, afgezien van het wapen en het
opschrift nagenoeg gelijk aan dat van Hoorn en van de hand van dezelfde kunstenaar.
I I. Voor een stadspoort het door twee griffioenen gehouden wapen van Monnikendam, 1635 ; sterk vernieuwd.
in de verzameling van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg bevinden zich een viertal
schetsen (163 8, 16 39 en twee van 1642, waarschijnlijk van de hand van Pieter Holsteyn) voor
een verdwenen raam van Haarlem.
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De kerk bezit verder:
Drie koperen kronen, XVIIc, voor twee rijen van zes kaarsen. Zij zijn voorzien van
schildjes, waarop bij twee het wapen van Haarlem voorkomt en bij 66n dat van
Schermerhorn. Vier koperen vierarmige lichtkronen, XVIIc.
Wandborden Houten wandbord, 1636, op de hoeken bekroond door twee duifjes. Het bevat
afbeeldingen van de vroegere kerk van Schermer en de kapel van Schermerhorn,
een voorstelling van de aanvang van de bouw van de huidige kerk en een berijmd
opschrift (N.H. Oudh., II, 1. blz 55). Geschilderd tiengebodenbord uit 1622. Bord
met in 1659 uitgevaardigde ordonnantien.
Rouwkas Rouwkas voor een onbekende, dame t; het le en het 4de kwartier is van de familie
Constant (Gen. en Herald. Gedenkw., afb t.o. blz 3i).
Wijzerplaat Wijzerplaat, waarop behalve het uur ook de datum en de stand van de hemellichamen
zijn aangegeven. Zij is versierd met cherubs en draagt het jaartal 1636. De latere
bekroning heeft het jaartal 1779 en de monogrammen KKK, ADH en DVDH.
Scheeps- Twee modellen van driemasters, XVIIc; op de Spiegel van de een vier geschilderde
modellen
portretten, twee walvissen, in relief een miter en: Jacob Simons anno 1663.
Klokken De grote klok, diameter 1 33 cm, heeft als randschrift: SOLI DEO GLORIA ASSVERVS
KOSTER ME FECIT AMSTELREDAMI ANNO 1635 ; onder de rand het wapen van Schermerhorn en lager een cartouche met het opschrift : ICK ROEP TOT GODTS LEER ALLE MENSCH
Lichtkronen

I ICK DEYL DAG EN NACHT NA WENSCH / ICK DONDER VREUCHT MET MYN GELUYT / IN
DROEFHEYT KRYT ICK CLAEGEND UYT.

De kleine klok, diameter 90

cm,

heeft als randschrift: SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM

F ET P HEMONY M FEC ZUTPHAN1AE 1653.

A 27. Ingezwenkte halsgevel, afgedekt door natuurstenen festoenen en bekroond
door een gebogen natuurstenen tympaan met een schelpversiering. In de top een
rond venstertje in een cartouche-omlijsting van natuursteen. Op een banderolle
van hetzelfde materiaal het jaartal 1701.
Molens Ten N. van het dorp staan nog drie buiten gebruik gestelde watermolens overeind.
Het zijn grote achtkante bovenkruiers van het zuiver N. Holl. type met vijzel en
zonder spruiten; de met riet beklede romp en kap boven een houten onderstuk
op een bakstenen voet. In 1 95 o zijn zij gerestaureerd.

Woonhuis

UITGEEST
MARKEN BINNEN
Herv. Kerk

Altaarsteen

Klok

DE HERVORMDE KERK is een driezijdig gesloten zaalkerkje, in 1704 gebouwd
op de plaats van een kapel, die voor de Reformatie was toegewijd aan de H. Maagd
(Teg. Staat, VIII, biz 222. — VAN OLLEFEN. — VAN DER AA, blz 691. – Gen. en Herald.
Gedenkw., IV, blz 86. – De Speelwagen, 195o, biz 19).
Zij bezit een altaarsteen van Naamse Steen, 247 X 1 oi cm, XV, thans gebruikt als
stoep voor de ingang. De vloer is geplaveid met grafzerken.
Klok, diameter 46 cm, met het randschrift: SOLI DEO GLORIA ARENT VAN DER PUT
ME FECIT ROTTERDAM, 1 20.
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DE HERVORMDE KERK, eertijds toegewijd aan Maria's Geboorte, is eigendom
van de kerkelijke gemeente met uitzondering van de toren, die aan de burgerlijke
gemeente behoort.

Herv. Kerk

LITERATUUR. Oudh. en Gest., I, blz 384. – Teg. Staat, VIII, blz 2 2 1 . —VAN OLLEFEN. — VAN Literatuur
DER AA, blz 363/4. – N.H.Oudh., II, 1, blz 88 vlg. – J. c. VAN DER LOOS, Geschiedenis van

Uitgeest. – dezelfde in Bijdr. bisd. Haarl., 43, blz 192. – Gen. en Herald. Gedenkw., V, blz
72. – JOOSTING en MULLER, II, blz 31 I.
GESCHIEDENIS. In 122.6 wordt er als werkzaam te Uitgeest een priester vermeld, die Heer
Hugo genoemd wordt (VAN DEN BERGH, nr 2.92). Als parochie komt Uitgeest voor het eerst
voor in het register der kerkelijke tienden ten bate van het H. Land, welk register de jaren 1275
en '280 omvat (JOOSTING en MULLER, blz 7 en I3). De kerk had een vicarie, toegewijd aan
de H. Nicolaas, en misschien een tweede vicarie, die was toegewijd aan de H. Jacobus.
Bovendien maakte de kapel van Krommeniedijk deel uit van de parochie.
Tegen het einde van de i 6de eeuw was het gebouw in een verregaande staat van vernal
geraakt; zo moest het koor, dat door een hevige storm gedeeltelijk was ingestort, in 1594
(jaartal in gewelf) weer worden opgebouwd. In 1634 zag men zich gedwongen een aanzienlijk
deel van het kerkelijke grondbezit tot onderhoud van het kerkgebouw te verkopen. De
zuidelijke scheiboogrij werd, blijkens het daarop voorkomende jaartal, in 16 3 5 opgetrokken
teneinde verdere verzakkingen van de kap tegen te gaan ; de noordelijke scheibogen dateren
eerst uit 1906. Bij de algehele restauratie tenslotte van de jaren 1925/6 zijn de kap en de beschieting grotendeels vernieuwd.
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Afb.35. Uitgeest. Herv. Kerk

Het georienteerde gebouw, afb 35 en pl LXII, 146, bestaat uit een romaniserende
westtoren en een gothische kerk: een in beginsel eenbeukig schip, waarvan echter
achteraf zeer smalle zijbeuken zijn afgescheiden, en een koor, gesloten met drie zij den
van een achthoek en met het-schip onder een dak gelegen. Het schip heeft een aangebouwd zuidportaal. De ingang in de oostmuur van de sluiting is van later tijd.
Het gebruikte materiaal is baksteen; in het schip komt hier en daar echter ook tufsteen voor; de oude baksteen heeft de volgende formaten: toren 27 a 28 x 6,5 cm;

Beschrijving
Platte and

Materiaal

1 34
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10 lagen = 84 cm; schip hoofdzakelijk 2 9 a 30 X 6 a 7,5; 10 lagen = 8z a 88 cm;
koor 2o a z 1 x 5; io lagen = 63 cm; zuidportaal 18 X4,5; pc) lagen = 5o cm.
Uitwendig De met hoeklisenen en rondboog- en keperboogfriezen versierde toren, p1 LXII,
Toren
146, met spitsbogige lichtopeningen en rondbogige galmgaten, wordt afgedekt door
een, in 1726 vernieuwde bakstenen spits met sierankers. Aan de onderzijde bevinden
zich lage hoeksteunberen. De buitenbekleding van de toren dateert grotendeels uit de
vorige eeuw ; de versiering gaat echter terug op de oude toestand (vgl twee aquarellen van H. Spilman in het Rijksarch. te Haarlem).
Kerk De muren van de kerk, afb 35 en pl LXII, 146, worden geschoord door merendeels
gewijzigde – aan de noordzijde van het schip en bij het koor eenmaal versneden –
steunberen. De geprofileerde dagkanten van de spitsbogige schipvensters zijn slechts
ten dele oud. De spitsboogvensters van het koor – in beide eerste traveeen met
moderne montants en hoger gelegen dorpels en in de derde travee dichtgemetseld –
hebben afgeschuinde dagkanten; de afgeschuinde buitendagkant van het middelste
sluitingsvenster gaat met een hol profiel over in het muurvlak. In de westmuur bevinden zich ter weerszijden van de toren twee ronde nissen en bovendien aan de
noordkant een dichtgemetseld oorspronkelijk spitsboogvenster.
Portaal Van beide korfboogingangen in de derde schiptravee is de noordelijke dichtgemetseld
terwijI, de zuidelijke schuil gaat achter een portaalaanbouw, waarvan de trapgevel
een toppilaster heeft en de ingangsomlijsting een sluitsteen met het wapen van
Uitgeest; een tweede stee p draagt een opschrift en het jaartal 1635 (N.H. Oudh.,
blz 8 9) .
Inwendig Over de benedenruimte van de toren een vernieuwd bakstenen kruisgewelf.
De kerkvloer is geplaveid met grafzerken. De onderste muurzone van het schip is
opgelost in spaarnissen, afgedekt door een enkele segmentboog, of door gekoppelde
segmentbogen op natuurstenen kraagstenen; aan de noordzijde een in 17de eeuwse
vormen. Het spitsbogige houten tongewelf wordt in het schip gedragen door spitse
scheibogen op ronde pijiers met achtkantige basementen en lijstkapitelen; de smalle
zijbeuken worden overdekt door dwarse tongewelven, eveneens van hout. In de
eerste travee van het schip, die door een eiken wand van de overige kerkruimte is
afgescheiden en waarin de noordelijke scheiboogrij niet is voortgezet, is aan de
noordzijde een (vernieuwde) toog aanwezig, zoals er zich oorspronkelijk een moet
hebben bevonden onder de aanzetten van het gehele schipgewelf.
Bouwperioden De

datering der verschillende gedeelten is, tengevolge van de vele i 7de eeuwse en latere
wijzigingen, slechts globaal te geven. Onderzoekingen aan muurwerk en funderingen hebben
uitgewezen, dat het tegenwoordige gebouw moet zijn ontstaan door de verbouwing van een
kruiskerkje, XIVa, met een slechts weinig uitspringend dwarspand; van het schip, dat
ongeveer de breedte had van de huidige middenbeuk, is nog de westmuur over met het
reeds genoemde dichtgezette spitsboogvenster en een oude dakmoet; van het transept zijn
de eindgevels nog grotendeels aanwezig in de zijmuren van de vierde travee. Blijkens bouwnaden is de toren, XIV A, aangebouwd tegen het schip, dat vervolgens tegen het erode der
15de eeuw tot zijn tegenwoordige omvang zal zijn verbreed met afbraakmateriaal, waarna
ten slotte omstreeks 1 500 het koor zal zijn gebouwd.

Wandborden

De kerk bezit:
Een aantal houten Borden met opschriften (1641), die in 1906 uit het oude gewelf
zijn gezaagd (N.H. Oudh., blz 89).

UITGEEST

135

Zeskantige eiken preekstoel, XVIId, met Ionische hoekzuilen en rondboogpanelen Preekstoel
met guirlandes en bloemen.
Doophek
Eiken doophek, XVIId, waarvan de deklijst rust op rondboogjes en balusters.
Geschilderde wijzerplaat met de wapens van Uitgeest, Haarlem, Amsterdam en Wijzerplaat
Alkmaar en ANNO / I 619.
Klok, diameter 129 CM, met het randschrift DAN 3 BENEDICITE OMNIA OPERA DNI Klokken
DNO LAVDATE ET SVPEREXALTATE EVM IN SAECVLA F ET P HEMONY ME FEC ZVTPHANIAE
A° 1650.

DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK, H. Maria Geboorte, gewijd in 1885 (J. c. R.K. Kerk
VAN DER Loos, Geschiedenis van Uitgeest, blz 93 vlg. – Bijdr. bisd. Haarl., 43,
blz 192 vlg. – H. J. J. SCHOLTENS, Middenkennemerland, blz I83) bezit:
Schilderij, midden XVII, op doek, i io x 68 cm, voorstellende de „klopjes" Annetje Schilderijen
en Baafje Jacobsdr in knielende houding voot een crucifix. Het merk van C. van
Everdingen, dat dit schilderij volgens Bijdr. bisd. Haarlem droeg is niet meer to zien.
Portret op paneel, 88 x 7o cm, van Claes Dille, pastoor van 1620/30, kniestuk;
de rechterhand rust op een opengeslagen boek, waarin een wapenschild is afgebeeld
met een hertskop naar rechts; voorts AETATIS SVAE 33 / ANNO 1622.
Portret op doek, 99 X 76 cm, van Pieter Ysbrandsz., pastoor van 163o/5o, in biddende
houding voor de gekruisigde Christus. Blijkens opschrift vervaardigd in 163o.
Portret op paneel, 54 X 46 cM, van Michael van der Sterre, pastoor van 1671/1715,
gezeten in een armstoel, op de linkerleuning waarvan staat: aet 3o Ao 1645. J. G. van
Vliet.
Sterk gehavend schilderij op doek, 139 x 109 cm, voorstellende de Immaculata
Conceptio, X Villa.
Vergulde ciborie van gedreven zilver, XVIIc, geen merken, op de uitgeschulpte Zilverwerk
voet versierd met de voorstellingen van de H. Nicolaas, de H. Clara en van het
Mirakel van Amsterdam; rond de nodus engelkopjes en rond de cuppa bloemen.
Op de beschadigde deksel zijn voorgesteld het offer van Abraham, het Pascha en
Mozes, water slaande uit de rots.
Vergulde miskelk van gedreven zilver, XVIIc, hoog 26 cm, zonder merken. Op de
uitgeschulpte voet zijn engelkopjes aangebracht, erboven de afbeelding van de
Wonderbare Broodvermenigvuldiging, de profeet Eliseus en een voorstelling van
David, die de toonbroden in ontvangst neemt. Rond de nodus engelkopjes en rond
de cuppa uitbeeldingen van de H. Maagd, de H. Catharina en de H. Nicolaas.
Twee gedreven zilveren ampullen, XVIIc, hoog 20 cm, Amsterdams keurstempel,
jaarletter onleesbaar, meesterteken van Joannes Bogaert (voET, 54), versierd met
cherubijnenkopj es. Ovaal zilveren ampullenblad– grootste diameter 41,5 cm; merken:
Alkmaar, Holland, N (16 75 ) of Z (1686) meesterteken een tulp in een schild – met
een gedreven rand van tulpen en in het midden een gegraveerde voorstelling van
Christus voor Pilatus (FREDERIKS, Dutch Silver, 185).
Wierookvat van gedreven zilver, XVIIc, hoog 33 cm, geen merken, met tussen
engelkopjes medaillons met voorstellingen van de Zondeval, de H. Maagd en de
aartsengel Michael. Wierookscheepje van gedreven zilver, versierd met engelkopjes;
merken : Haarlem, Holland, M (1674), meesterteken als VOET, 53.
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Twee gedreven zilveren kandelaars, hoog 56 cm; merken: Amsterdam, Holland,
M (1764), meesterteken als VOET, 104. De voet van de een is versierd met engelkopjes en medaillons met afbeeldingen van de H.H. Willibrord, Bonifacius en
Michael; die van de andere met voorstellingen van Christus, Maria en een martelaar.
Vier gedreven kandelaars, hoog 5z cm, Amsterdams keurstempel, K (1641), meesterteken van Joannes Bogaert (voET, 54); de voetstukken hebben in medaillons voorstellingen van de apostelen. Gegraveerd hostiedoosje, XVIId; merken: Alkmaar,
Holland, C, meesterteken onleesbaar.
Witzijden koorkap, midden XVII, met geborduurd bloemen- en vruchtenornament
in gouddraad en kleuren; het schild, XVIb, heeft een geborduurde voorstelling
van de Verrijzenis in zijde en gouddraad (B. JANSEN, Laat-Gothisch Borduurwerk,
's Gravenhage, 1947, nr 143). Witzij den kazuifel, XVII, met een geborduurde versiering van vruchten, bloemen en vogels en een in 1912 vernieuwd kruis.
In het Bisschoppelijk Museum to Haarlem: bovenrand van een antependium, XVII,
en enige waardevolle wiegedrukken (Bijdr. bis. Haarl. 5 3 , blz 22 I).

Meldijk 16, sterk verminkte gevel,XVIIa, oorspronkelijk wel trapgevel, met moderne
onderpui. Boven de i7de eeuwse vensterkozijnen ontlastingsbogen met natuurstenen
aanzetblokken en sluitstenen met leeuwenmaskers. In de top een steen met een wapen,
met helm, helmteken en dekkleden. Opmerkelijk is de accoladevormige versiering
van het gesneden kalf onder het bovenlicht van het zolderkozijn.
voorm. raadhuis Het voorm. raadhuis is een verwaarloosd bakstenen gebouwtje, XVIId.
Molens Rond het dorp staan een vijftal molens, van Welke er twee zijn gebouwd in 1896 na
afbranden van een voorafgaande molen en een in 1889; de beide andere stammen
nog uit de i8de eeuw, het zijn:
De Woudaap, watermolen uit 1651 van de polder het Woud, achtkante bovenkruier met vijzel en spruiten; gebouwd op een stenen voeting en bestaande uit
een met net beklede romp en kap boven een houten voetstuk.
Watermolen van de polder Uitgeesterbroek, gebouwd in 1781; achtkante bovenkruier met vijzel doch zonder spruiten; de met riet beklede romp en kap rusten op
een houten voetstuk boven een bakstenen voeting.
Grenspaal Grenspaal, XVIII, aan de Fielkerweg (vgl blz 3 en De Speelwagen 1 95 1, blz 308).
Woonhuis

WARDER
Herv. Kerk DE

HERVORMDE KERK, blijkens een steen boven de ingang in 1847 gebouwd,
vervangt een gothisch kruiskerkje, dat evenals die van Oosthuizen en eertijds Kwadijk
op het midden een open torentje had. Vijf of zes gebrandsch. glazen uit deze kerk
bevinden zich nu in de Grote Kerk van Haarlem (Oudh. en Gest., II, blz 303. –
Noordholl. Arc., blz i6o. – Teg. Staat, VIII, blz 51I. – VAN DER AA, blz 97. – N.H.
Oudh., II, 2, blz 3 0/I en III, blz 17. – JOOSTING en MULLER, II, blz 3 3 2. — Gen. en
Herald. Gedenkw., III, blz 227, 229 en V, blz i6o). De vloer is geplaveid met grafzerken. De kerk bezit:
Preekstoel Zeskantige eiken preekstoel met eenvoudige verdiepte panelen en aan de voorzijde
van het klankbord versierd met een reliefje, waarin het jaartal I75o voorkomt.
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Eiken doophek, midden XVIII, met panelen in Lodewijk XIV-trant en balusters.
Koperen doopboog in Lodewijk XIV-stijl, sterk gelijkend op die van Zwaag.
De bekroning draagt in een omlijsting van rocailles aan de voorzijde in relief de
afbeelding van een driemaster en aan de achterzijde de inscriptie: DOOR LIEFDE / VAN/

Doophek
Doopboog

RS REINDES—J JONKER / G PAUW—J HOP / K HOP—G HOP / D HAAN—I PAU / P HOP /

S REINDERS. Onderaan staat aan de voorkant A° 17-65. Aan de achterzijde bevindt
zich de inscriptie: DIT HEEFT GEMAAKT GYSBERT VINK TOT HOORN, pl CVI, 258.
Eikenhouten model voor deze doopboog met het opschrift : DOOR / Schippers Model doopboog
Liefdewerk / Gezeegend van omhoog / is in dees wARDERkerk / Gegeeven deese
Boog / A° 17-65.
Koperen predikantslezenaar in rococostijl met de inscriptie ANNO — JAN REYNDERS – Lezenaars
I 766, pl CVII, 260. Koperen voorzangerslezenaar, XVIId, met bladornament.
Drie koperen kronen, XVII B, elk voor twee rijen van zes kaarsen. Zeven koperen Lichtkronen
Blakers
blakers, XVII B.
De klok, diameter 77 cm, heeft het randschrift : LAUDATE OMMENES GENIUS LAUDATE Klok
OMMENES POPULI CLAUDI FREMY ME FECIT AMSTELODAMI ANNO 168 5 .

WESTZAAN
LITERATUUR. SOETEBOOM, Saanl. Arc., blz 308. — Oudh. en Gest., I, blz 426. — Teg. Staat, Literatuur
VIII, HZ 319. — LOOSJES, blz 59 vlg. — VAN DER AA, blz 357. — j. VREDENDUIN, Gesch. West-

zaanen. — Versl. Arch., XL, blz 63 en 92.
GESCHIEDENIS. Het dorp schijnt oorspronkelijk aan de Zaan gelegen te hebben maar, na een
totale verwoesting in '155, op zijn tegenwoordige plaats te zijn herbouwd. Het was hoofddorp van de banne en ambachtsheerlijkheid van Westzaan, waartoe tot aan de opheffing in
het begin van de vorige eeuw ook de dorpen Zaandijk, Koog en Wormerveer behoorden, —
die tezamen als kerkelijke gemeente in 1638 van Westzaan waren afgescheiden, — en Westzaandam, dat in 1640 kerkelijk zelfstandig was geworden.

Geschiedenis

HET VOORM. RECHTHUIS van de banne van Westzaan is Binds i8 2o gemeente- Raadhuis
huffs.
LITERATUUR. LOOSJES, blz 89. — J. s. CREUTZ, afb van het rechtshuis van Westzanen, 1782. — Literatuur
VAN DER AA, blz 359. — N.H. Oudh., II, 1, biz 85. — VREDENDUIN, blz 27; I37 vlg. — Buiten,

1924, blz 5 6 vlg. — 5 o Jaren Zaanstreek, blz 103.
GESCHIEDENIS. Het gebouw, in de jaren 1781/3 opgetrokken ter vervanging van een uit Geschiedenis
1641 daterend Rechthuis, vermoedelijk reeds het tweede der banne, is ontworpen door de

toenmalige directeur der Werken van de Stad Amsterdam, Johannes Samuel Creutz. Het
beeldhouwwerk werd uitgevoerd door de Amsterdamse stadsbeeldhouwer Antonie Ziesenis,
het stucwerk door J. B. Crivelli. In 1923 is het gebouw onder leiding van Jan de Meyer
uitwendig gerestaureerd en weer voorzien van goede schuiframen. Onlangs heeft men de
betimmering van de raadzaal van haar verflaag ontdaan.

Het ontwerp wordt, ondanks de geringe omvang van het gebouw, gekarakteriseerd
door een sterk streven naar monumentaliteit, eigen aan het opkomende Klassicisme,
dat hier echter nog is verzacht door de voorliefde voor de vloeiende lijnen van de
i8de eeuw.

Beschrijving
Uitwendig

I38

Inwendig

Raadzaal

Inventaris

Herv. Berk

WESTZAAN

De voorgevel, p1 LXII, 147, van het op een vierkante plattegrond met even inspringende afgeronde hoeken opgetrokken gebouw wordt gedomineerd door een
natuurstenen middenrisaliet van vier twee aan twee gekoppelde Ionische zuilen en
een fronton met het wapen van de banne tussen de attributen van Handel en Scheepvaart, Wijsheid en Voorzichtigheid. Deze colonnade draagt gedeeltelijk een open
koepeltorentje in Lodewijk XVI-stijl met ingezwenkte hoeksteunberen, dat bekroond
wordt door twee gekruiste lictorenbundels en een zon van verguld koper. Boven de
ingang staat: sVVm CVIqVe Dare hIC / opVs atqVe Labor. In de westgevel gedenksteen der eerste steenlegging in 1781 door S. Sz Jongewaard.
In de voorm. Weeskamer, thans secretarie, bevindt zich een marmeren rococoschoorsteenmantel, pl LXIV, 151, waarvan de Lodewijk XVI-boezem is versierd
met de allegorische figuur van de civiele rechtspraak, in een medaillon, dat aan linten
is opgehangen onder het wapen van de banne; eronder een pijlenbundel en palmtakken boven het wapen van S. Jongewaard en links en rechts bovendien nog vier
wapens van weesmeesters. Een eikenhouten trap met een gesneden leuning in
Lodewijk XVI-stijl voert naar de eerste verdieping, waar het trapportaal o.a. door
twee vleugeldeuren toegang verschaft tot de voorma lige recht- en vergaderzaal van
het banbestuur, thans raadzaal van de gemeente. Deze zaal heeft een betimmering
met snijwerk, een gestuct plafond en een schoorsteenmantel in Lodewijk XVIstijl, pl LXIV, 15o/2. De boezem van de marmeren, met guirlandes versierde
schoorsteenmantel prijkt met een levensgrote allegorische figuur van de civiele rechtspraak in een rondbogige omlijsting, waaromheen de door guirlandes aaneen verbonden wapens van de vijf dorpen der banne zijn aangebracht. De vakken tussen de
deuren en de van binnenblinden voorziene vensters zijn bekleed met houten panelen,
die voor een deel wandkasten afsluiten en waarvan de gesneden tropheeën, de Straf,
de Wijsheid, de Godsdienst, de Rechtgeleerdheid, de Eendracht en. de Vrijheid verbeelden. Boven de hoofdingang bevindt zich een relief met een voorstel ling van
Minerva, die een portretmedaillon van Iustinianus houdt, en twee engeltjes. Boven
de beide zijdeuren guirlandes en medaillons met de symbolen van Handel en Scheepvaart.
Tot de inventaris behoren:
Zes eiken, met ijzer beslagen kisten, XVII, en vier en twintig leunstoelen in Lodewijk
XV-stijl,warvnemhtgsdwapenvb.
DE HERVORMDE KERK staat op de plaats van een grote gothische kerk, waarvan
tot in i 843 de toren nog overeind stond.

Literatuur LITERATUUR. Teg. Staat, VIII, blz 325. — Noordholl. Arc., blz i 2 3 . — LOOS JES, blz 85 vlg. —

36o. —N.H. Oudh., II, 1, blz 84. —Gen. en Herald. Gedenkw., V, blz 142 vlg. —
Buiten, 19 24, blz 56 vlg. — OZINGA, blz 129 vlg. — 5o Jaren Zaanstreek, blz io6. — JOOSTING
en MULLER, II, blz 307.
VAN DER AA, blz

Geschiedenis GESCHIEDENIS. De parochiekerk, moederkerk van Krommenie, had sinds 1504 een B.M.V.

Nativitaskapel te Wormerveer onder zich en vermoede lijk tevens een kapel te Knollendam.
Na de verwoesting in de jaren 1573/4 bouwt men tegen de slechts licht beschadigde toren
een kleiner kerkje, dat er stond tot 1740. Het huidige gebouw werd op 14 Juli 1741 in gebruik
genomen. OZINGA weet mede te delen, dat in de kerkrekeningen — behalve o.a. „Jan van
Sogteren, teelthouwer" — de namen van Jacob en Hendrik Husly voorkomen, mogelijk dus zijn
zij de ontwerpers geweest. De resten van het koor der gothische kerk werden eerst in 1782
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opgeruimd; de toren (afb in
LOOSJES t.o. blz 92) stortte op
Jan. 1843in.In 1922 en 1932/3
is de kerk gedeeltelijk gerestaureerd; beide malen onder leiding van Jan de Meyer.
Beschrijving
De kerk heeft een plattegrond
Li in
in de vorm van een Grieks
Plattegrond
kruis, in de hoeken tussen de
kruisarmen aangevuld met
kwartcirkelvormige vlakgedekte uitbouwen, afb 36,
pl LXIII. Daar het gebouw
is opgetrokken tegen de thans
verdwenen westtoren van een
gothische kerk, zou men
kunnen spreken van orientatie. Het kerkhof aan de oostzij de, vroeger ingenomen
IN 1 740 - 41
door het gothische koor, is
MN 184 3
geheel geplaveid met merenME MODERN
deels oude grafzerken. Tegen
Mb. 36. Westzaan. Herv. Kerk
de noordwesthoek een moderne kerkeraadskamer.
Het formaat van de oude baksteen is zz X 4; i o lagen = 5o cm, behalve in de Materiaal
o lagen = 52. cm zijn
grotendeels gepleisterde westgevel, waar stenen van 23 X
gebruikt.
De kruisarmen zijn voorzien van merendeels aan de onderzijde verzwaarde hoek- Uitwendig
pilasters. Over de zijmuren ligt een kroonlijst, die langs de uitbouwen is doorgetrokken en om de pilasters verkropt. De omlijstingen van de rondboogvensters, de
ronde topvensters en de ingangen zijn van natuursteen.
De ingezwenkte halsgevel aan de oostzijde, pl LXIII, heeft een rijk gebeeldhouwde
natuurstenen Lodewijk XIV-omlijsting met aanzetvoluten en een palmetbekroning
en onder de top tussen twee palmtakken het gekroonde wapen van Westzaan. Onder
de aanzetvoluten gesneden palmetten. Van de drie andere eindgevels, puntgevels
met natuurstenen deklijsten, hebben de noordelijke en de zuidelijke eveneens
aanzetvoluten.
De inwendige ruimte, waarvan de vloer bestaat uit grafzerken, wordt overdekt door Inwendig
twee segmentbogige tongewelven en boven de uitbouwen door vlakke zolderingen.
Op de vier hoeken van de kruising staan, ter ondersteuning van de dakstoel, vrijstaande vierkante pijlers. In elk der pijlers is een steen ingemetseld met een opschrift
ter herinnering aan de eerste steenlegging op io Mei 1740.
De kerk bezit :
Preekstoel, XVIIIb, geverfd; de kuip op merkwaardige wijze versierd met een open- Preekstoel
geslagen boek – als psalmbord – tegen een harp met engelkopje, uitgevoerd in snijwerk. Onder de kuip een Pelikaan met jongen, pl LXVIII, '59.
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Koperwerk Twee

koperen lezenaars, XVIId, een doopbekkenhouder, XVIIc, een zandloperhouder, XVII, vier kronen, XVII, voor twee rijen van acht kaarsen en een lichtarm,
XVII, voor twee kaarsen.

Friese Doopsgez. DE
Vermaning

VERMANING van de Friese Doopsgez. Gemeente, Zuideinde 231, in 1731 opgetrokken, ter vervanging van een ouder uit 1664 daterend gebouw, en in 1931
inwendig gerestaureerd (Teg. Staat, VIII, blz 326. – LOOSJES, blz 96. – VAN DER AA,
blz 361. – 5o Jaren Zaanstreek, blz 109), is een gaaf rechthoekig houten schuurkerkje
onder een schilddak; de grote rechthoekige vensters met goede schuiframen.
Inwendig Het inwendige, overdekt door een houten gewelf boven deels op consoles rustende
trekbalken, heeft aan de straatzijde een galerij van drie op Toscaanse zuiltjes neerkomende korfbogen. In de kerkeraadskamer onder de galerij een z.g. smuiger.
Preekstoel Tot de inrichting behoren een eenvoudige eiken preekstoel en acht stel eiken banken,
Banken
waarvan twee met overhuiving; alles XVIII A; de banken voorzien van koperen
blakertjes uit dezelfde tijd.
Het
orgel, afkomstig uit de Kleine Kerk van Edam en aangekocht in 188o, heeft een
Orgel
kas, XVIId, bekroond met de figuren van David en twee bazuinengelen, boven een
i9de eeuwse onderbouw.
De kerk bezit verder:
Koperwerk Vijf koperen zesarmige kaarsenkronen, twee kleinere zesarmige kaarsenkronen, een
vijfarmige kaarsenkroon, twee lichtarmen als dragers van lezenaars, een kandelaar en
een wandarm; alles XVIII.
Tin Tinnen doopbekken, diameter 28,5 cm, en vier tinnen bekers, hoog 17 cm, XVIII.
Uurwerk Onder de galerij een wijzerplaat, bediend door het uurwerk van een Zaans klokje,
XVIII, in de consistoriekamer.

Waterl.
Doopsgez.
Vermaning

DE VERMANING van de Waterl. Doopsgez. Gemeente, een modern gebouw aan
het Zuideinde, bezit een katheder, samengesteld uit panelen, XVIId, van de preekstoel uit het vorige gebouw van 1695 (LOOSJES, blz 97. – VAN DER AA, blz 361).

Weeshuis HET

WEES- EN ARMENHUIS, een rechthoekig grotendeels houten gebouw van
twee verdiepingen onder een schilddak ten W. van de Herv. kerk, heeft in de bakstenen voorgevel een gepolychromeerde steen met het wapen van Westzaan, benevens een voorstelling en een opschrift betreffende de eerste steenlegging op
2 5 Maart 1717 (Teg. Staat, VIII, blz 326. – LOOSJES, blz 99. –VAN DER AA, blz 361).
PARTICULIERE GEBOUIFEN

Indien niet anders vermeld slechts een verdieping hoog.
Allanstraat
i2. Houten huis, XVIId, met aan de zijkant een topgevel met uitgeAllanstraat
zaagde windveren boven een van hoekvensters voorziene onderpui.
Allanstraat 326. Houten huis – XVIIId, schuiframen XIXa, gerestaureerd in 1933 –,
waarvan het ingezwenkte voorschot in Lodewijk XVI-stijl zijkrullen en een gebogen
doorbroken fronton met een siervaas heeft. Onder de top en de zijkrullen gesneden
guirlandes. Het venster in een gesneden omlijsting, pl LXXIV, 176.
Allanstraat 360. Ingezwenkt voorschot met fronton, XIXa.
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Allanstraat iii-12i. Houten huis, XVIId, met twee zijvleugels van baksteen. De
rechtervleugel heeft een eindgevel, die bekroond wordt door een natuurstenen
fronton. De ingang in dit gedeelte is voorzien van een gesneden en gepolychromeerde
bovendorpel met de voorstelling van een paltrokmolen en het jaartal 1685.
Allanstraat 375-377. Woonhuis, XVIIIb, waarvan het dak wordt afgesloten door
een voorschot met een gesneden vensteromlijsting. Een ingang, waarin nog de oorspronkelijke gesneden deur aanwezig is, wordt geflankeerd door pilasters met zijlichten. Geschilderd behang.
Allanstraat 471. Voorschot, XVIII B, uitgezaagde windveren getorste makelaar.
Kerkstraat
Kerkstraat 3, Tuinbeeld, Ceres.
Kerkstraat 5. Woonhuis — XVIIIb, gewijzigd XVIIId — met aan de voorzijde een
voorschot met uitgezaagde windveren en aan de rechterzijkant een ingezwenkt voorschot met zijmeanders en een gesneden guirlande onder de top, XVIIId, boven een
onderpui met twee overhoeks geplaatste vensters. De ingang heeft een bovenlicht
en een gesneden en gepolychromeerde deurkalf met het wapen van Westzaan en het
jaartal 1734.
Kerkbuurt 6. Houten huis, XIXa; twee gesneden dakkapellen.
Kerkbuurt
Kerkbuurt 1 1. Houten woonhuis, XVIII B, van twee vleugels, elk met gebogen
hoekvensters ; tussen beide vleugels een ingang met snijraam. Rechts een ingezwenkt voorschot in Lodewijk XVI-stijl, XVIIId, met fronton, zijmeanders en topguirlande.
Kerkbuurt 30. Bakstenen woonhuis, XVIIIa, op een T-vormige plattegrond; de Brie
eindgevels met natuurstenen aanzetkrullen.
Kerkbuurt zoo. Inwendig een z.g. smuiger.
Overtoom 56. Gepleisterd bakstenen herenhuis, pl LXII, 148, van een verdieping Overtoom
onder een hoog schilddak, gelegen achter een vaart en slechts via een hoge Lange
houten brag van de dijk of to bereiken. De voorgevel bestaat uit een middenrisaliet
van twee verdiepingen, eindigend in een ingezwenkte Lodewijk XIV-halsgevel, en
lage rechtafgedekte zijtraveeen met hoeklisenen.
De natuurstenen klauwstukken van de halsgevel, pl LXII, 148, stellen twee allegorische figuren voor, mogelijk de Dag en de Nacht. Onder de getoogde topafdekking Mercurius op zijn zegewagen. Tussen het zoldervenster en de pilasteromlij sting
van de ingang bevindt zich een zonnewijzersteen in Lodewijk XIV-stijl met als opschrift vers 1 van psalm '2.7; eronder ANNO 1729. De gesneden deur, XVIIId, en het
snijraam, XIXa, zijn uitgevoerd in Lodewijk XVI-stijl. Schuiframen XVIIId. De
kroonlijst van de zijtraveeen rust boven de hoeklisenen op gesneden Lodewijk XIVconsoles. In de westelijke gevel een tweetal ovale venstertjes in een gebeeldhouwde
omlijsting van natuursteen. Aan de achterzijde is het huis in recente tijd uitgebreid.
De tot aan de achterzijde van het huis doorlopende gang is betimmerd met
eiken paneelwerk, XVIIIb, helaas door een dikke verflaag ontsierd. De beide voorkamers hebben dezelfde soort wandbekleding en balkenplafonds. In de linkerkamer
bovendien een z.g. smuiger. De tooglijst met zijn gesneden kuif en daarboven de
op weinig organische wijze aangebrachte Lodewijk XVI-consoles, Welke in de
westkant van dit vertrek tezamen met twee hoekkasten een soort ingebouwde
erker omsluit, is ongetwijfeld het resultaat van een wijziging van de oorspronkelijke
toestand.
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Zuideinde 145. Houten huis met een voorschot met uitgezaagde windveren. In bet
deurkalf van de ingang met bovenlicht het jaartal 1683.
Zuideinde i52. Grotendeels houten huis, XVIIIb, onder een met de straat parallel
zadeldak. Boven de pilasteromlijsting van de ingang een dakkapel met een fronton
en ingezwenkte zijstukken.
Enkele houten, in hoofdzaak nog i8de eeuwse stelphoeven (Allanstraat 191 en 299)
en een aantal merendeels i9de eeuwse woonhuizen met houten puntgevels (o.a.
Allanstraat 14, 130, 465 en Zuideinde 8i), eenvoudige houten topgevels (o.a. Allanstraat 265) of een ingezwenkte voorschot (Zuideinde 1 i8).

MOLENS
Molens

Papiermolen De Schoolmeester, bijgenaamd Gauwdief, aan de Guisweg, pl LXVI;
achtkante bovenkruier met spruiten en stelling op schuur; de romp en de kap met
net bekleed; het onderstuk met gepotdekselde planken. In gebruik genomen in
1692 (BOORSMA, blz 228).
Voormalige pelmolen Het Prinsenhof, aan de Weelsloot, thans in gebruik voor het
vermalen van zaagsel tot houtmeel; achtkante bovenkruier als boven, gedeeltelijk
op schuur (BOORSMA, blz 225).

WORMER
OOSTKNOLLENDAM
DE HERVORMDE KERK is in 186z gebouwd ter vervanging van een oudere kerk,
die in Westknollendam stond (N.H. Oudh., II, 1, blz 76).
Inventaris Zij bezit een koperen doopbekken met houder, XVIIId, een tiengebodenbord, een
Klok naamlijst der predikanten, XIXa, en een klok, diameter 63 cm, met het randschrift:

Herv. Kerk

HENRICVS VESTRINCK ME FECIT CAMPIS A° 1645.

WORMER
HET RAADHUIS is een voormalig koopmanshuis, XVIIc, dat in 18 ' 8 — na afbraak
van het oude, tegenover de Herv. kerk gelegen „Regthuis" - voor zijn tegenwoordige
bestemming is ingericht (SOETEBOOM, Saanl. Arc., blz 558. — VAN OLLEFEN. — De Zaende,
1948, blz 2 37. - 5 0 Jaren Zaanstreek, blz ' 1 9. - De Speelwagen, 1 95 2, blz. 240).
Het
is een uit baksteen opgetrokken herenhuis, afgedekt door een hoog schilddak,
Beschrijving
Uitwendig waarvan de nokhoeken door schoorstenen geaccentueerd zijn. Het uiterlijk van de
zeer strakke, slechts door een middenrisaliet gelede rechtafgedekte voorgevel wordt
voornamelijk bepaald door de eigenaardige verdeling van de vensters : n.l. hoge
benedenvensters en zeer lage bovenvensters. Onder de bovenste vensters zijn natuurstenen festoenen aangebracht. De pilasteromlijsting van de ingang met bovenlicht
zal evenals de deur uit de i8de eeuw stammen. De ramen zijn vroeg i9de eeuws.
Boven de ingangspartij een dakkapel met een fronton. Het natuurstenen manshoofd
boven de ingang - in 1763 vervaardigd naar een houten model, dat toen op een paal
in de Kerkstraat ten toon stond - is in 1874 aan de gevel bevestigd.
Raadhuis
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De getoogde doorgang van de vestibule naar het achterhuis heeft een gesneden en Inwendig
gepolychromeerde omlijsting, XVIIc, van twee pilasters, waarop voluten, die uitlopen tegen een cartouche; de pilasters zijn bovenaan versierd met engelkopjes en
verder met bloemen, vruchten en koorden. Bowen deze portiek bevindt zich een
ovaal venster in een rijkgesneden cartouche-omlijsting, XVIIc, en onder dit venster
het beeld van een geketende adelaar, XVIII A, die een mol in een van zijn klauwen
heeft, pl LXV, '54.
In de raadzaal – in het jaar 1 95 I gerestaureerd – wordt de aandacht vooral getrok- Raadzaal
ken door een z.g. smuiger van meer dan normale hoogte; de wandvlakken aan
weerszijden hebben lage muurkastjes en hierboven twee tegeltableau's: links met
de afbeelding van een boerderij en rechts met een voorstelling van de walvisvaart.
De balken van het plafond van dit vertrek en van de grotendeels gemoderniseerde
secretarie rusten op gesneden consoles, XVIIc, met engelkopjes en acanthusbladeren.
In het raadhuis bevinden zich:
Tien stoelen, XIXa.
Inventaris
Schilderij, XVIIb, op doek, 6z X 5o cm, afkomstig uit het oude rechthuis, voorstellend een wapenschild met een manshoofd – het wapen van Wormer – met linten
bevestigd aan een boomstam. Het doek, waarschijnlijk van de hand van Tijmon
Kraft, is in 1903 bij een brand beschadigd en in 1940 gerestaureerd.
Bord afkomstig uit het oude rechthuis, met het opschrift: ANNO 1763 /AUDI ET
ALTERAM / PARTEM / HOORT WOORT EN WEER WOORT.

Zegelstempel van Wormer (i 57o). Weegschaal met GZ 1793. Enige brandweerlantaarns en spuitstokken, XVIII, bevinden zich thans in de brandweerkazerne.
De uit 162o daterende en in 1896 gesloopte Beschuittoren had een klok, die dagelijks
door haar luiden de tijdstippen aangaf, waarop het werk in de talrijke beschuitbakkerijen
van het dorp mocht beginnen of eindigen. Twee uit deze toren afkomstige gevelstenen
(I6zo en het wapen van Wormer) bevinden zich thans in de Zaanl. Oudheidkamer to
Zaandijk.

Voorm,
Beschuittoren

DE HERVORMDE KERK, een zaalkerkje met een houten torentje op de westgevel, is in 1807 opgetrokken ter vervanging van een gothische driebeukige kruiskerk, die eertijds was toegewijd aan de H. Maria Magdalena.

Herv, Kerk

Zaanl. Arc., blz 558. - Noordholl. Arc., blz 95 en afb t.o. blz 1o2. Teg. Staat, VIII, blz 241. - VAN OLLEFEN. — VAN DER AA, blz 615. - N.H. Oudh., II, 1, blz
76. - Gen. en Herald. Gedenkw., V, blz 161. - 5o Jaren Zaanstreek, blz izz. - joosTING en
MULLER, II, blz 3 08. - De Zaende, 1 95 1, blz zzo vlg.

Literatuur

LITERATUUR. SOETEBOOM,

De kerk heeft een zerkenvloer. Zij bezit:
Rijkversierde zeskantige eiken preekstoel, XVIIc, pl LXV, '53 ; de kuip in dezelfde
trant als die van De Rijp, Graft, en Krommenie, met Korinthische hoekzuiltjes en
gesneden friezen. De friezen van het klankbord dragen bijbelse voorstellingen; de
onderzijde van het klankbord heeft een gesneden rozet en cassetten, omlijst met
rankwerk.
Eiken doophek, XVIIc, in dezelfde trant als de preekstoel, met rondbogen op balusters,
een rankenfries, waarin manshoofden – ontleend aan het dorpswapen – zijn verwerkt,
en wapencartouches als bekroningen van de deurtjes, pl LXV, 15 3.

Preekstoel

Doophek
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Twee koperen doopbogen, XVIIc, bekroond met het wapen van Wormer; koperen
lezenaar, XVIIc, met een manshoofd, d.w.z. het wapen van Wormer; koperen doopbekken met houder, XVII.
Banken Twee eiken herenbanken, XVIIc, met gesneden deurtjes; het rugschot van een deter
banken heeft een fries met tussen rankwerk en vogels allegorische figuren in medailions, o.a. de Overvloed, de Gerechtigheid en de Liefde. Eiken banken, XVIIc.
Lichtkronen Drie koperen kronen, XVIIc, voor twee rijen van acht kaarsen; vijf en dertig
koperen blakers, XVII.
Scheepsmodel Model van een driemaster, XVIIIa.
zonnewijzer Buiten tegen de zuidmuur hangt een houten zonnewijzer met het jaartal 1807.
Koperwerk

DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK van de H. Maria Magdalena, in 1869 gewijd
(Bijdr. bisd. Haarl., 58, blz 78 vlg; blz 276 vlg) bezit:
Schilderijen Portret, XVIIa, op doek, 64X Ioz cm, van Martinus Duncanus, t 1 5 90, pastoor
te Wormer van 1541/58; borstbeeld in een medaillon, dat geplaatst is voor een
panorama van Wormer. Voorts een opschrift (Gids Bissch. Mus. Haarl., 1913,
nr z66).
Een schilderij op doek, omstreeks i600, met een voorstelling van de Kruisafneming
bevindt zich in het Bissch. Museum te Haarlem (Gids Bissch. Mus., 1913, nr 252).
Schilderij, XVIId, op doek, 82 X 67 cm, blijkens een opschrift aan de achterzijde
J. Spruit voorstellende.
Ovaal doek, hoog 56 cm met borstbeeld van A. de Weert, t 1769, pastoor van
1727/48.
Schilderij op doek, 82 X 68 cm, blijkens het onderschrift voorstellende de pastoor van
Wormer tussen de jaren 1765/88 „J. Maju/Aet 62". Heupstuk met boek en
Crucifix. Onderaan gemerkt: A. Warmoes pimdt 1785.
Zilverwerk Vergulde monstrans van gedreven zilver, XVII A, hoog 74 cm, geen merken. De
uitgeschulpte voet draagt voorstellingen van het Laatste Avondmaal, de Voetwassing, de Wonderbare Broodvermenigvuldiging, de Verspieders in Kanadn en
Christus in de Olijfhof. De nodus prijkt met engelkopjes. Aan weerskanten van het
expositorium komen de beeldjes voor van de H.H. Odulphus en Maria Magdalena,
erboven de H. Maagd in een stralenkrans.
Vergulde miskelk van gedreven zilver, XVII A, hoog 23,5 cm, geen merken. De uitgeschulpte voet is versierd met Passie-emblemen, de nodus met engelkopjes.
Vergulde miskelk van gedreven zilver, XVIIb, hoog 32 cm, geen merken. De uitgeschulpte voet prijkt met voorstellingen van de Voetwassing, de Kruisiging en de
H. Maria Magdalena; de nodus en de cuppa zijn versierd met engelkopjes.
Vergulde miskelk van gedreven zilver, XVIIIa, hoog 28 cm, geen merken te bespeuren. Op de uitgeschulpte voet Passie-emblemen, op het oplopende gedeelte ervan
tussen rankwerk o.a. de Kruisiging. De nodus is versierd met engelkopjes en om de
cuppa prijken de beeltenissen van St. Jan de Doper, de H. Maagd, de H. Maria
Magdalena en St. Joris.
Zilveren ziekenkelkje, XVIIA, hoog zo cm, geen merken, op eenvoudige wijze versierd met engelkopjes op de nodus en de uitgeschulpte voet.
Zilveren ziekenbusje, hoog io cm; merken: Haarlem, Holland, Q (1678), meesterteken onleesbaar.
R.K. Kerk
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Twee zilveren ampullen in late Empirestijl, hoog 13,5 cm, merk een S tussen twee
punten in een vierkant veld, geschonken in 1825 door J. van Pinxteren, pastoor.
Eenvoudig zilveren wierookvat, XVIIIc, hoog 28 cm, geen merken.
Roodfluwelen kazuifel, XVI B, met goudborduursel. Het kruis prijkt met voorstellingen van het Pinksterwonder en van de H.H. Petrus en Paulus. De kolom draagt
voorstellingen van de H.H. Barbara en Catharina.
Witzij den kazuifel, XVI B, waarvan het kruis voorstellingen draagt van het Lam Gods,
de H.H. Odulphus en Maria Magdalena en engeltjes. Op de kolom aan de voorzijde
zijn de H.H. Clara en Catharina en een apostel uitgebeeld.

Paramenten

Dorpsstraat 81. Grotendeels houten woonhuis, XVIIIc, van een verdieping onder Dorpsstraat
een zadeldak tussen eindgevels met uitgezaagde windveren. Geheel rechts in de
rechtafgedekte bakstenen voorgevel een ingangsomlij sting van verdiepte pilasters
met zijlichten. Een der kamers heeft nog een gave i8de eeuwse betimmering met een
langs alle wanden heengevoerde kroonlijst op pilasters en twee deurtj es met geslepen
paarsgetinte ruitjes in houten roeden. Het vertrek wordt overdekt door een ellipsvormig houten gewelf. De marmeren rococoschoorsteenmantel heeft een naar boven
toe smaller wordende boezem.
Dorpsstraat '37. Boerderij, waarvan het houten woongedeelte, XVIIIc, sterk gelijkt
op het hierboven beschreven huffs, o.a. wat betreft de ingangsomlij sting met zijlichten en de betimmering en het houten gewelf van de voorkamer. De schouw is
helaas kort geleden door een moderne vervangen. Een gepolychromeerd reliefje,
XVIIIc, met lakenkooplieden in een rococolijst, afkomstig uit de kroonlijst tegenover de schouw, is nog als los fragment aanwezig.
Dorpsstraat 285. Door een zadeldak afgedekt houten woonhuis van een verdieping
– XVIIId, kort geleden gerestaureerd – waarvan de dakkapel boven het midden van
de rechte kroonlijst van de voorgevel met zijmeanders en een fronton versierd is
en de ingang in de linkerzijgevel een Ionische pilasteromlij sting heeft. De torenvormige
makelaar is een copie van de oude, welke thans in het bezit is van Monumentenzorg.
Zandeweg
Zandeweg 4. Houten gerekte stelphoeve, XVIII A; inwendig een tegelschouw.
Meelmolen De Koker ook wel Zwarte Hengst genoemd; achtkante bovenkruier met
spruiten; met net beklede romp en kap boven een houten onderstuk op een bakstenen voeting. Reeds vermeld in i654. Verbouwd na een brand in 1840 en andermaal
in 1866 met onderdelen van de to Graft afgebroken bovenkruier De Hoop of Arme
Jacob, welke in 1849 daarheen was overgebracht uit Zaandijk. Onlangs eigendom
geworden van de Ver. De Zaansche Molen en in 1949/5o geheel gerestaureerd
(BOORSMA, blz 16 7, nr 9; blz 183, nr 1).

Molen

WORMERVEER
DE HERVORMDE KERK is in 1639 gebouwd op de plaats van een in 1504 van
Westzaan uit gestichte en in '574 door de Spanjaarden verwoeste B.M.V. Nativitaskapel. Tot 1654 hadden Wormerveer en Zaandijk tezamen eenzelfde predikant.

Herv. Kerk

LITERATUUR. SOETEBOOM, Saanl. Arc., blz 337;490. — Oudh. en Gest., I, blz 42.8. — Teg. Staat, Literatuur
VIII, blz 342. — LOOS JES, blz z3i vlg. — VAN DER AA, blz 624. —N.H. Oudh., II, 1, blz 77. — Gen. en

Herald. Gedenkw., V, blz '71 vlg. —5o Jaren Zaanstreek, blz 77. —
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Platte and

Uitwendig

Inwendig

Doophek
Koperwerk
Psalmborden
g
Orel
Klok

Doopsgez.
Vermaning

WORMERVEER

Door een zuidwaartse uitbreiding in
1776 van het georienteerde driezij dig
gesloten schip van 1639 heeft de kerk,
.-- afb 37, thans een T-vormige plattegrond.
De oude baksteen meet overal 22 X 3,5;
10 lagen = 44 cm.
Het grotendeels gepleisterde schip heeft
spitsboogvensters en een zadeldak, dat
boven de dakschilden van de sluiting
wordt afgesloten door een houten puntgeveltje en dat aan de westzijde voorzien is van een houten torentje. De
steunberen van het i8de eeuwse geMN 1639
deelte vertonen een ingezwenkte buitenms 17 76
lijn; de vensters zijn, met uitzondering
IE LATER.
van de twee spitsbogige vensters in de
ioM
0
zuidgevel, rondbogig. Deze met een
fronton bekroonde puntgevel volgt geAfb.37. Wormerveer. Herv. Kerk
heel en al het enigszins gewijzigde Vingboonstype na van eind-17de eeuwse kerkgevels, zoals die van de Herv. Kerk te
Koog aan de Zaan en van de Westzijderkerk te Zaandam. De natuurstenen bekroningen van de beide steunberen en de aanzetkrullen vertonen echter rococovormen. Onder de geveltop bevindt zich een rond venster in een natuurstenen
omlijsting, die tevens zonnewijzer is, met het jaartal 1 776. Het portaal voor deze
gevel is in de I9de eeuw gewijzigd.
De inwendige ruimte wordt overdekt door twee houten tongewelven met geprofileerde schinkels boven trekbalken met korbelen en gesneden sleutelstukken. Aan
de oostkant van het schip bevinden zich onder de muurplaat voluutvormige houten
consoles. De beide middelste trekbalken van het schip rusten aan de zuidzijde op de
eerste trekbalk van de 18de eeuwse uitbouw. De drie galerijen zijn i9de eeuws;
boven de westgalerij een houten balustrade, waaronder aan de zuidkant een gesneden
console met druipermotief.
De kerk bezit:
Rijkversierd doophek in Lodewijk XVI-stijl met vazen, palmtakken, linten en guirlandes, pl LXV, '55.
Koperen lezenaar met ster, XVIII. Twee koperen doopbogen, XVIIIc, pl LXV, 155.
Twee houten psalmborden, XVIII B, met getorste zijkolommetjes, een doorbroken
fronton met vaas en onderaan een cartouche.
Orgel van 1846 door H. Knipscheer, Amsterdam.
Klok, diameter 82 cm, met het randschrift: DOOR J H SMIT EN J G DE WIT KERVIRN VAN
WORMERVEER IS DESE CLOCK ALHIER GEBROGT F HEMONY ME FEC AMSTEL A° 1662.
DE DOOPSGEZINDE VERMANING, Zaanweg 57, is een klassicistisch gebouw
uit 1830 met een Dorische ingangsomlijsting in een fassade, die afgedekt wordt
door een fronton.
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DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK uit 1915 bezit:
Ronde mahoniehouten preekstoel, XVIIId, versierd met verticale loofwerkranden
boven een sterk geprofileerde plintlijst. Palmhouten corpus, XVIII, van een crucifix.
Twee zilveren ampullen, diameter '8,5 cm, en een ovaal zilveren schenkblad, grootste
diameter 33 cm, in Lodewijk XVI-stijl; geschonken in 1798 door Regina Schultinck
en Theodorus Schermer. Merken : Amsterdam, Holland, P (1 7 98), meesterteken
van Nathanael Teuter ? (voET, 664). Zilveren oliebusje, XVIIId, hoog 8 cm; merken:
Amsterdam, Holland, R, meesterteken van Hendrik Buysen ? (voET, 581).

R.K. Berk

HET BLAUWHOFJE, aan het Hennepad, gesticht door Dirk Blauw in 1765 of '66
i
aan weers(VAN DER AA, blz 625), bestaat uit twee vleugels van elf houten wonngen
kanten van een binnenplaats. De wanden bekleed met gepotdekselde planken; de
ingangen voorzien van onder- en bovendeur, ramen in het begin van de vorige eeuw
gewijzigd. In een der woningen een schouw met tegeltableau, een scheepstimmerwerf.
De in de voorl. lijst genoemde deurkalf met 1663 is niet meer aanwezig.

Blauwhofje

Hennepad 2. Gepleisterd ingezwenkt geveltje met fronton, XVIII.
Markt 2. Houten huis – XVIII, ramen gewijzigd – van twee overgekraagde verdiepingen en voorzien van een puntgevel.
Zaanweg 24. Ingezwenkt voorschot.

Hennepad

Preekstoel
Kruisbeeld
Zilverwerk

Markt

ZAANDAM
LITERATUUR. SOETEBOOM, Saanl. Arc., blz 293 vlg. — Teg. Staat, VIII, blz 3 26 vlg. — LOOSJES, Literatuur
blz '02 vlg. — B. VAN GEUNS, Beschrijving van Zaandam. — VAN DER AA, blz II vlg. — J. DE VRIES,
De kaart van Holl. Noorderkwartier in '288, blz 19 vlg. — Versl. Arch., 1917, blz 166 vlg 180.
GESCHIEDENIS. In 1349 is er sprake van een tol te Zaandam, in het bezit van iemand uit het Geschiedenis
geslacht der Zaendens; dit moet betekenen, dat er toen dus een nederzetting was gevormd
bij de vermoedelijk reeds in 1288 aanwezige dam in de Zaan; in 1 3 70 wordt er melding
gemaakt van een huis en erne „staende op de Zaenderdam" (DE VRIES). De nederzetting
heeft zich eerst uitgebreid langs de oostelijke Zaanoever rond de in 1401 voor het eerst genoemde kapel, die behoorde onder de parochiekerk van Oostzaan, daarna langs de westelijke
never, waar volgens een getuigenis in 1613 van drie bejaarde buurlieden in hun jeugd nog
slechts zeven huizen stonden (Privilegien van Westzaanden en Crommenie, blz 43 3 ; vgl dergelijke getuigenissen betreffende Zaandijk en Koog aan de Zaan op blz 248). Tot in 1636
maakten Oostzaandam en Westzaandam — hoewel reeds toen resp. behorend tot de rechtsbannen en ambachtsheerlijkheiden van Oostzaan en Westzaan — een gemeenschap uit. In 1 8ii
werden zij verenigd tot de „stad Zaandam".
Grafveld
In 1905 zijn bij de Hembrug een aantal z.g. dodenbomen, X ?, gevonden (vgl blz 172).

DE SLUTS VAN DE HONDSBOSSCHE EN DE WILHELMINASLUIS staan
onder beheer van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland.

Sluizen

LITERATUUR. SOETEBOOM, Saanl. Arc., blz 293 vlg. — Teg. Staat, VIII, blz 327 vlg. — LOOSJES, Literatuur
blz 1 I 1 vlg. —VAN GEUNS, biz 170. — DE VRIES, blz 20, - J. G. VAN NIFTRIK en A. H. D. RUPS,

Gedenkboek der Wilhelminasluis te Zaandam, Edam, 1903. — Versl. Arch., 1917, blz 192. BELONJE, blz 127 vlg.
GESCHIEDENIS. De Zaandam of Hoogendam, voor het eerst vermeld in 1 349 maar waarschijnlijk Geschiedenis
reeds aanwezig in 1 2 8 8, heeft drie sluizen gehad. Bovendien was er van '607/171 8 een overtoom
om de schepen, die langs de Binnenzaan werden gebouwd, over te halen en in het I J te brengen.
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De meest westelijke „Groote Saerdammer Sluis", daterend van ± 1430, was in 1544 onder
het beheer van het Hoogheemraadschap van de Hondsbossche en Duinen tot Petten gekomen
en in I55o in steep vernieuwd. In 1 722 is deze sluis vervangen door een grotere, welke in
1882 -werd aangekocht door het Hoogheemraadschap v. d. Uitwaterende Sluizen.
Ten 0. van deze sluis lag het „Kleine Sluisje", oorspronkelijk van hout maar in 1549 door
een stenen vervangen. Nadat het in 1586 door een storm was beschadigd en er o.a. in '593
moeilijkheden waren gerezen over het onderhoud, namen de beide bovengenoemde Hoogheemraadschappen het in 1619 onder hun gemeenschappelijke hoede.
In 161i was er nog een derde sluis bijgekomen de z.g. „Duikersluis" van de Beemster. Deze
stond onder beheer van de „Uitwaterende Sluizen". In de jaren 1 777/9 werd hij geheel vernieuwd, en in 1 781 voorzien van de twee natuurstenen bekroningen, welke zich thans aan
de noordzijde van de, in 1904 ter vervanging van de Kleine en de Duikersluis gebouwde,
Wilhelminasluis bevinden.
Beschrijving
Hondsbossche

Wilhelminasluis

De Sluis van de Hondsbossche heeft aan weerskanten twee eenvoudige bakstenen
wachthuisjes, XVIIIa, pl LXXII, 16 9 , gedekt door een schilddak; de ingang van
het westelijke gebouwtje voorzien van een pilasteromlij sting.
Aan de zuidkant van de sluis bevinden zich twee natuurstenen bekroningen, 1724.
Zij dragen in een barokke omlijsting van voluten en rankwerk de wapens van de
dijkgraaf en de bestuurders van het Hoogheemraadschap van de Hondsbossche. Het
wapen van het Hoogheemraadschap, op het westelijke stuk, wordt geflankeerd door
een figuur, die een zuil vasthoudt, en een op een dolfijn gezeten knaapje, dat op een
schelp blaast bij wijze van hoorn. Onderaan staat nog: Jacob Van der Beek fecit.
P1 LXXII, 169 en LXXIII, 172/3.
De Wilhelminasluis heeft aan de noordzijde twee van de Duikersluis afkomstige
natuurstenen bekroningen. Zij vertonen de Lodewijk XVI-stijl en voeren aan de ene
kant het wapen van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen en aan
de andere zijde de wapens van dijkgraaf en bestuurders. Links van het wapen van
het Hoogheemraadschap Neptunus, gezeten op een dolfijn, rechts een bazuinblazend
knaapje met een bundel korenhalmen. Gemerkt: j b mth // CRESSANT FECIT / A° 1780
(voor de opschriften en heraldische beschrijving zie BELON JE). P1 LXXIII, 174/5.

Raadhuis

HET RAADHUIS is een klassicistisch gebouw, 1846/7 van W. A. Scholten (vAN
DER AA, blz I5).

Oostzijderkerk

DE HERVORMDE OOSTZUDERKERK moet gedeeltelijk op de fundamenten

staan van een middeleeuwse kapel, die toegewijd was aan de H. Maria Magdalena.
Literatuur LITERATUUR. SOETEBOOM, Saanl. Arc., blz 27 2 vig. — Oudh. en Gest., I, blz 417 vlg. — Teg.
Staat, VIII, blz 329. —JACOB HARING, Historisch Verhaal off Korte Beschrijving der . . . Kerk
tot Oostzaand., h.s., 1740 in Zaanl. Oudhk. Zaandijk. — LOOSJES, blz 133 vlg. —VAN GEUNS,
blz I00 vlg. —VAN DER AA, blz 17 vlg. — W. BOGTMAN in De Zaende, 1948, blz 1 79 vlg. —
50 Jaren Zaanstreek, blz 33 vlg. — JOOSTING en MULLER, II, blz 308. — Gen. en Herald. Ge-

denkw., blz 185 vlg.
Geschiedenis GESCHIEDENIS. De

kapel, gesticht omstreeks 1400 en ressorterend onder de parochiekerk van
Oostzaan, is na de Hoekse en Kabeljauwse Twisten uitgebreid tot een driebeukig, waarschijnlijk pseudobasilicaal bouwwerk, dat in 1576 uitbrandde en in i59z met gebruik van bewaard
muurwerk is hersteld (vgl i 7de eeuwse plattegrond in de inventaris). In 1685 verving men
de zuidbeuk door een nieuwe, die even groot werd als het middenschip, dat op zijn beurt in
de i 8de eeuw geheel is vernieuwd en vervolgens gewijzigd omstreeks 185o, toen men op de
plaats van de oude noordbeuk een nieuwe toren optrok. Kort to voren was het uit 1685
daterende raadhuis, dat tegen de zuidbeuk stond, gesloopt.
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De beide beuken, afb 38, hebben een gemeenschappelijke
sluiting, terwi.j1 hun westgevels
t.o.v. elkaar een flauwe hoek
maken. De door steunberen
met ingezwenkte buitenlijn
versterkte muren worden door
grote rondboogvensters doorbroken. De beuken zijn van
elkaar gescheiden door rondbogen op Toscaanse zuilen.
De zuidbeuk wordt overdekt
10
0
QOM ma 1685
LATER
door een houten tongewelf,
Afb.38.
Zaandam.
Oostzijderkerk
uit welks oostelijke beeindiging blijkt, dat deze aanvankelijk een eigen polygonale sluiting had. Het stu.cgewelf van de noordbeuk – op
de plaats van het oude middenschip – dateert van 185o.
De natuurstenen omlijsting van een ovaal venstertje in de i9de eeuwse aanbouw aan
de zuidkant is afkomstig van het voorm. raadhuis; de versiering bestaat uit een
engelkopje en het oude wapen van Oostzaandam (vgl pentekening in het Rijksarch.
te Haarlem).
De kerk heeft een zerkenvloer. Zij bezit de volgende meubels en andere voorwerpen:
Zeskantige eiken preekstoel, XVII A, pl. LXVIII, i6o, waarvan de panelen zijn versierd met rechthoekige motieven van ingelegd ebbenhout en de gecanneleerde hoekzuiltjes composietkapitelen hebben. In de friezen komt gesneden rankwerk voor.
Koperen lezenaar, XVIId, met het wapen van Oostzaan tussen twee leeuwen.
Eiken luifelbank, XVIId, met in de voorwand rondbogig gevulde panelen met
engelkopjes in de zwikken. De achterwand is versierd met enige verticale randen met
gesneden wijnranken, terwijl aan de voorzij de van de overhuiving de allegorische
figuren van Geloof, Hoop en Liefde voorkomen, benevens de letters SPF.
In de sluiting en in de zuidmuur bevinden zich de volgende, in 194.7 door H. Bogtman
gerestaureerde gebrandschilderde glazen.
I. In een Dorische portiek met wapenschilden een allegorische voorstelling met
als hoofdfiguur de maagd „Kennemerland" op de troon der gerechtigheid, 1701,
p1 LXXXVI, 207.
In de kop van het raam staat thans i.p.v. bet oorspr. opschrift KENNEMARIA — vgl een tekening
uit 1869 door G. J. Horsthuis in de verzameling van Monumentenzorg - KENNEMERLAND te
lezen. Links onder op de tekening van Horsthuis komt een man voor met een opengeslagen
boek thans veranderd in een engelfiguurtje waarboven men leest „Catharina Oost/ . . . .
out 6o Ja". Een der wapens is dat van Romeyn de Hooge. Dit en het feit, dat Romeyn de
Hooge in een gedicht de betekenis van de voorstelling heeft uiteengezet (ver y GEUNS, biz i zo)
bevestigt de overlevering, dat het glas door Catharina Oostfries is uitgevoerd naar zijn ontwerp.
2. Het tweede glas uit 1687, vermoedelijk eveneens ontworpen door Romeyn de
Hooge, is sterk geschonden. Vastgemaakt aan ranken en gedragen door engeltjes is
het wapen van het Hoogheemraadschap van de Hondsbossche en Duinen tot Petten
uitgebeeld, omgeven door de wapens van de dijkgraaf en de hoogheemraden.
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3 en 4. De beide volgende glazen behoren – doordat het accent bij het eerste naar
links en bij het ander naar rechts is verschoven – qua compositie bij elkaar. Het
linkerglas draagt een allegorische voorstelling op de Weldadigheid met op de achtergrond een stroomgod en een panorama van Oostzaandam. Onderaan staat: G vAN
HOUTE F 1688. Op het andere glas is de geschiedenis verbeeld van de drie jongelingen in de vuuroven. Onderaan gem_ erkt G VAN HOUTEN. De kop van het
raam is niet gekleurd maar gevuld met een patroon van gebogen loodstrippen met
vazen en gestyleerde tulpen.
5. Het volgende glas, XVIId, toegeschreven aan Catharina Oostfries, vertoont in
vijf taferelen boven elkaar de houtwinning en het scheepsbouwbedrijf.
6. Op het laatste glas is de inwijding voorgesteld van de tweede tempel van Jeruzalem, Welke op de achtergrond ook reeds is afgebeeld maar daar in aanbouw. Het is
gemerkt G VAN HOUTEN en werd, blijkens het berijmde opschrift, in 1686 door
de kerkmeesters geschonken bij de voltooling van de verbouwing der kerk.
Portret van de eerste predikant Bartel Jacobs; XVIIa, geschilderd op een ovaal
stukje rood koper, hoog 24,5 cm. Een zelfde portret op hout bevindt zich in de
Westzij derkerk.
Schilderij op doek, 25o x 35o cm, door D. J. Rijk, 1 8 3o, voorstellende het vee in
de kerk tijdens de watersnood van 1825.
Plattegrondschets, XVIId, op zwaar perkament, zoo x 83 cm, van de kerk voor 1685,
een driebeukig gebouw met een vijfzijdig gesloten koor.
Acht koperen, blijkens de inscriptie's in 1686 geschonken kronen voor twee rijen
van acht kaarsen. Koperen kroon voor drie rijen van tien kaarsen, blijkens inscriptie
geschonken in 1686. Bovenaan de allegorische figuur van de Charitas.
Vijf koperen wandarmen, XVIId.
Twee wandluchters in de vorm van een mensenarm, XVIId, zijn links en rechts
van de preekstoel aan de muur bevestigd onder twee ingemetselde marmeren
psalmborden, XVIId, pl LXIX, 162, die de vorm hebben van een opengeslagen
boek in een omlijsting van gebeeldhouwd rankwerk, dat bij de een uitgaat van een
engelkopj e.
Twee rouwkassen, 1718 en 1719, met het gebeeldhouwde, omrankte en gehelmde
wapen van de familie Coenen en bekroond in late Lodewijk XIV-trant door een met
lauweren omkranst doodshoofd.
Wandbord, XIXa, met de Egging der graven, omlijst door pilasters en een doorbroken fronton met een doodshoofd.
Vier zilveren bekers, hoog 16 cm, een broodschaal, diameter 42 cm, en twee broodschalen, diameter 24,5 cm; merken: Amsterdam, Holland, T (1719) en meesterteken als vorr, 134/5. Rechthoekig zilveren offerkistje, XVIIIa, hoog 24 cm, met
ingebogen hoeken; merken: 's-Gravenhage, Holland, E, meesterteken onleesbaar.
Al deze stukken dragen de inscriptie „Ter gedagtenis van Jan Jacob Coenen" en
diens gegraveerde wapen.
Zilveren doopbekken, diameter 25 cm, met standring en kan, hoog 23,5 cm, versierd met parelranden, geschonken in 1828.
Klok van 102 cm diameter met het randschrift: OFFERTE DEO GRATIAS ET ALTISSIMO
PROMISSA VESTRA CLASS NOORDEN ET ALBARTUS DE GRAVE ME FECIT AMSTELODAMI
A° 1700.

ZAANDAM

ISI

DE HERVORMDE WESTZIJDER OF BULLEKERK ligt op een ruim plein,
waarvan een gedeelte tot voor kort dienst deed als begraafplaats.

Westzijderkerk

LITERATUUR. Oudh. en Gest., I, blz 425. — LOOSJES, blz 139; 145 vlg. — VAN DER AA, blz 20. - Literatuur
VAN GEUNS, blz 136. - J. HONIG, Geschiedenis Zaanl., I, blz 282, vlg. — Navorscher, 1869, blz

131; 257; 6o6. — Eigen Haard, '899, blz '27. — N.H. Oudh., II, 1, blz 8z. — Versl. Arch.,
1917, blz I8o vlg. — Gen. en Herald. Gedenkw., V, blz 217 vlg. — OZINGA, blz 45. —TER KUILE,
blz 71. — J. zWIKKER, De Herv. Kerk van Zaandam, handschr., 1947.-5o Jaren Zaanstreek,
blz 18 vlg.— JOOSTING en MULLER, II, biz 307.
GESCHIEDENIS. Tussen de jaren 1638 en 164o bouwde men op een reeds in 1633 aangelegd
kerkhof een kruiskerk, welke tussen 1672 en i68o resp. naar het W. en naar het O. is vergroot.
In 1692 vernieuwde men het torentje op de kruising. In 1711 moesten er nieuwe diagonaalbalken over de kruising worden gelegd. In de jaren 28 33 en 1834 zag men zich genoodzaakt
de noordmuur tot op de fundamenten of te breken en te herbouwen en de toren van nieuw
stutwerk te voorzien. Tegen het eind van de vorige eeuw was het gebouw wederom zo vervallen, dat het ternauwernood aan slopershanden ontkwam. De restauratie had plaats in de
jaren 1899 en 190o. De toren, die bij deze laatste gelegenheid werd rechtgezet is in 1910
nogmaals hersteld. In 1937 heeft men de diagonaalbalken van de kruising gedeeltelijk vernieuwd. De beide gebrandschilderde glazen zijn resp. in de jaren 1933 en 193 5 door W. Bogtman te Haarlem gerestaureerd.
De langgerekte ongeveer O.W. gerichte kruiskerk, afb 39/40 pl. LXXII, 17o en
LXIX, 163, heeft op de kruising een houten torentje met een open achtzijdige
bekroning. De daken lopen uit tegen puntgevels met natuurstenen frontons. De twee
buitenste traveeen van de lange kruisarmen stammen uit de tweede bouwcampagne,
zoals o.a. blijkt uit de vensters, die rondbogig zijn in tegenstelling met de vensters
in de eindgevels van de korte kruisarmen, welke nog de spitsboogvorm hebben.
De muren van de lange kruisarmen worden versterkt door steunberen met ingezwenkte buitenlijn; de muren van de korte kruisarmen daarentegen zijn ongeleed.
De oostelijke en westelijke eindgevel doen denken aan de Amsterdamse pilastergevels van Vingboons. De oostgevel is het rijkst behandeld; hij heeft, behalve een
fronton, natuurstenen aanzetkrullen en boven de beide middelste steunberen natuurstenen bekroningen in de worm van granaatappels ; op een banderolle tussen de
beide onderste vensters staat het jaartal 1680.
Het oostportaal heeft een ingezwenkte halsgevel met een fronton, aanzetkrullen en
festoenen van natuursteen. Boven het met natuurstenen blokken verlevendigde rondboogpoortje bevindt zich een cartouche met i68o; de beide zijingangen van dit
portaal zijn in 18 99 dichtgezet.
Het westportaal, een aanbouw van twee verdiepingen, is voorzien van een puntgevel,
bekroond door een gebogen fronton. Boven de ingang een natuurstenen doodshoofd
en het jaartal 1 7 1 I .
De vierkante klokkenkamer van het torentje op de kruising heeft kepervormig
afgedekte galmgaten en wijzerplaten met de jaartallen 164o en 1692. De hoekposten
van de open balustrade worden bekroond door gesneden vazen. De met lood beklede doorluchtige achtzijdige spits van twee geledingen loopt bovenaan uit in een
open peervormige bekroning.
De binnenruimte, pl LXXII, 170, – waarvan de vloer bestaat uit grafzerken – wordt
overdekt door twee houten tongewelven boven trekbalken met korbelen en geprofileerde sleutelstukken; onder de schinkels gesneden consoles en op de kruis-
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punten van schinkels en noklijst rozetten. De vierdelige hoekpijlers van de kruising
zijn verbonden door twee diagonaal verlopende trekbalken met korbelen en geprofileerde sleutelstukken. Onder het kruispunt van beide diagonaalbalken een gesneden rozet, erboven een gesneden makelaar, die ogenschijnlijk de toren draagt
maar in feite Been constructieve betekenis heeft; de door de toren uitgeoefende druk
wordt n1 via de kapconstructie op de vier hoekpijlers overgebracht.
De kerk bezit de volgende meubelen en andere voorwerpen:
Eiken preekstoel geschonken in 1644 onder de met Toscaanse hoekzuiltjes versierde zeskantige kuip waarvan zich een grote pelikaan met jongen bevindt. De
panelen van de kuip zijn gevuld met rondbogen met loofwerk in de zwikken. De
trapleuning, XVIIIa, heeft balusters en gesneden rankwerk.
Eiken doophek, XVIIb, met boogpanelen tussen Ionische pilasters; de deuren bekroond door snijwerk met resp. de figuren van Liefde, Geloof en Hoop onder een
door hermen opgehouden baldakijn.
Het orgel, gebouwd in 1712 door de Amsterdammer Johannes Duyschot en in
I 899/190c. inwendig geheel vernieuwd, heeft een kas met zijluiken. De kas bekroond
door siervazen en twee bazuinblazende vrouwenfiguren en aan de onderzijde versierd
met engelkopjes en druiventrossen — rust door middel van vier zuilen met composietkapitelen op een galerij, die gedragen wordt door vier zware gesneden consoles.
De opengewerkte balustrade met wijnranken en het jaartal '711, evenals het snijwerk
van de kas van de hand van Evert de Leeuw, heeft een gesneden bekroning uit i8o2
van Coo de Cluve.
Eiken burgemeestersbank met snijwerk van de hand van Evert de Leeuw, 1712.
Onder de rand van de overhuiving zijn de allegorische figuren van Geloof en van
Liefde en het Oordeel van Salomon uitgebeeld. De basementen van de zuiltjes, die
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de overhuiving dragen, vertonen de
gesneden wapens van West- en Oostzaandam, molens en een voorstelling
van een vrouw naast een boom.
Twee eenvoudige eiken luifelbanken,
XVIIb. Enige eiken kerkbanken uit
dezelfde tijd.
Gebrandsch.
De kerk bezit twee gebrandschilderde
glazen
ramen:
Op het meest oostelijke raam aan de
zuidzij de, hersteld in 1933, Salomon
biddend voor de Ark in de tempel, een
klassicistisch gebouw, pl LXXXVIII,
2 I 2. Eronder een toepasselij k opschrift
(5 o Jaren Zaanstreek, blz 2o) en: G.
van Houten fecit 1682.
Het noordelijke raam van de oostgevel, hersteld in 1935, vertoont bovenin drie schilden: het middelste
met een gekroonde burcht, de beide
buitenste met een paltrokmolen, resp.
aangeduid als: T BLAUWE HERT 1725
en: DE HARING. Eronder in banderolles : HARME KLASE DECKER 17/25,
„Kroonen Burgh" en : KLAAS ALEWYNSE
SALM/1725 . Onder het op een voetstuk
Afb.4o. Zaandam. Westziiderkerk
rustende en door leeuwen gehouden
wapen van Westzaandam staan de
namen van de schenkers, een berijmd opschrift (5o Jaren Zaanstreek, blz 2o) en:
Cornelis / Jongej eugt / fecit 1725.
Tegen de oostwand van de kerk, in een Lodewijk XIV-omlijsting, een in 1737 ver- Schildering
vaardigde schildering, die sindsdien meermalen is hersteld, in 1835 door oververving
aan het oog onttrokken en in 1869 weer te voorschijn is gebracht. Zij stelt voor een
ongeval, dat plaats had te Zaandam op 29 Augustus 1647, waarbij een boer en zijn
vrouw door een stier gedood werden en een kind voortijdig ter wereld kwam. Aan
dit stuk dankt de kerk haar naam van Bullekerk.
Portret, XVIIa, van een predikant op een ovaal paneeltje van ongeveer 25 cm hoogte. S childerij en
Aan de achterzij de staat: Oostzaandam / gecombineert / met Oostzaan / Bartel
Jacobsz / Eerste Priester / in 't pausdom tot / Eerste Predicant / 1578; vgl een
dergelijk schilderijtje op rood koper in de Oostzijderkerk.
Portret op doek van „Ds Jacob Demont predicant te Westzaandam 1774–'76".
Gewassen pentekening door L. G. Bertichen, voorstellend het vee in de kerk tijdens Tekening
de overstroming van 1825.
Drie houten psalmborden, XVIIId, omlijst door twee Ionische pilasters en een ge- Psalmborden
bogen tympaan, dat bekroond wordt door de figuren van Koning David en van een
man met een boek en een zwaard.
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Een dergelijk psalmbord, XVIIId, maar eenvoudiger van uitvoering en zonder de
bekronende figuren.
Tiengebodenbord, waarvan de omlij sting wordt gevormd door getorste halfzuiltjes,
gedragen door kinderfiguurtjes, een basement, een kroonlijst en een fronton, waarin
zich een medaillon bevindt met de geschilderde voorstelling van een zeilschip. Boven
de zuiltjes prijken kinderkopjes. Onderaan „Richard Robbertson / van Glasco" en
„J. de Vlieger pinxit 1656".
Bord met de namen der predikanten (geplaatst in 1778), omlijst door twee Dorische
halfzuilen en een gebogen tympaan.
Het avondmaalszilver bestaat uit een vierkant blad, 34X 34 cm, geschonken in 177o
door Dieuwertje en Maartje Claas Dekker, merken: Amsterdam, Holland, L (177o),
meesterteken SH en twee gekruiste pijlen; vier bekers, XVIIIc, hoog 19,5 cm,
merken als boven; twee kannen, XVIIIc, hoog 24 cm, merken: Amsterdam, Holland,
L (177o), meesterteken als VOET, Sob. Twee vierkante blaadjes, 23 x 23 cm, zonder
merken of inscriptie en een offerbus, XVIIIc.
Zilveren doopbekken met kan, versierd met parelranden, geschonken in 1784;
merken: Amsterdam, Holland, Z (1784), meesterteken van Svalte Striebeek (vorr,
544/6). Hoogte van de kan 24,5 cm.

DE LUTHERSE KERK, Vinkenstraat 34, is ter vervanging van een uit 1642
daterend gebouw in 1699 opgetrokken volgens het ontwerp van een onbekend
Amsterdams architect.
Literatuur LITERATUUR. LOOS JES, blz i55 vlg. - VAN DER AA, blz zo. - Jaarb. Comm. Kunst V. d. K. Ak.
v. W., 1869, blz 66 vlg. - VAN GEUNS, blz 136 vlg. - N.H. Oudh., II, I, blz 83. - Jaarb. Luth.
Kerkgesch., 1913, blz 1'5 vlg. - Gen. en Herald. Gedenkw., V, blz 184 vlg. - OZINGA, blz
73. - BOGTMAN, Glasschilders, blz 99 vig. - 50 Jaren Zaanstreek, blz 32 vig.
Beschrijving Het rechthoekige, van overhoeks geplaatste steunberen voorziene gebouw wordt afUitwendig gedekt door een met de straat parallel gelegen zadeldak, afgesloten door puntgevels
met een fronton en aanzetkrullen van natuursteen. De middenpartijen van de door
pilasters gelede voor- en achtergevel eindigen elk in een ingezwenkte halsgevel met
een breed fronton; de aanzetten N,N, aren oorspronkelijk met vazen bekroond (vgl
gravure van 1 792, Zaanl. Illustrata, 1 48/ 5 i). Behalve een groot rondbogig middenvenster, evenals de zijgevels, hebben deze gevels rechthoekige vensters in de zijtraveeen van de middenpartij. De beide rondboogingangen, Welke zich aan de voorzijde
onder de rechthoekige vensters bevinden zijn verlevendigd met hoek- en boogblokken
van natuursteen. Het fronton van de voorgevel bevat drie schilden, de middelste met
een zwaan en 1700.
Inwendig De inwendige ruimte bestaat uit een hoog middengedeelte, overdekt door twee
elkaar snijdende, op de kruising door vier Toscaanse zuiltjes gedragen gestucte tongewelven, en vier lagere, vlak gedekte hoektraveeen. De beide trappen naar de drie
galerijen hebben gesneden hoekpostbekroningen.
Tot de kerk behoren de volgende meubelen en andere voorwerpen:
Preekstoei Eiken preekstoel uit 1704, pl LXX, 167, waarvan de vierkante hangkuip o.a. aan
de voorzijde een gesneden relief draagt met een voorstelling van de Verheerlijkte
Christus tussen twee engelen met de Lijdensattributen, zwevend boven Mozes. Tegen
het rugschot een omrankte cartouche. De trapleuning is rijk met ajouren rankwerk
Luth. Kerk
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versierd. Het klankbord heeft een gesneden lijst van acanthusbladeren en een bekroning in de vorm van een omrankte cartouche met de Lutherse zwaan.
Eiken doophek, pl LXX, 167, versierd in de trant van de trapleuning van de preek- Doophek
stoel; in het midden in een lauwerkrans het monogram _RIK en aan de achterzijde:
Joh. Henr. Kisselius, Ned. doct. anno 1704.
Lezenaar
Koperen lezenaar met ster, 1728.
Orgel, pl LXXI, gebouwd in 1737 door Christiaan Muller te Haarlem, versierd Orgel
met snijwerk van de hand van Klaas Everts; het mechanisme in 1841 hersteld en
in 1900 vernieuwd door Maarschalkerwaard & Zn te Utrecht. De in Lodewijk
XIV-stijl uitgevoerde kas wordt in barokke trant bekroond door het beeld van
Koning David tussen twee vrouwenfiguren. De in dezelfde stijl uitgevoerde balustrade
is bovenaan versierd met ajouren rankwerk, waarin medaillons voorkomen met de
borstbeelden van Luther en de Vier Evangelisten. Het medaillon met de voorstelling
van Luther draagt een banderol met een opschrift en 1737. Op de middenposten twee
figuren van bazuinblazende engelen in halfliggende houding. In het plafond onder
de speelgalerij twee bazuinblazende engelen aan weerskanten van Ephes, V, 19.
Enige eikenhouten kerkbanken, XVIII A, bij enkele waarvan het rugschot is ver- Banken
sierd met pilasters.
Gestoelte met getoogd rugschot, XVIIIb.
De beide tochtportalen, XVIId, zijn voorzien van gesneden reliefjes met de alle- Tochtportalen
gorische voorstellingen van de Liefde en de Hoop en de namen der schenkers JAN
GERRITSE KAS en HENDRICK VAN SAANE.
Bowen de deur naar de consistoriekamer in een halfronde omlij sting een z.g. witje, wide
voorstellend drie kinderfiguurtjes met de attributen van Geloof, Hoop en Liefde.
In het oostelijke venster een gebrandschilderd glas (afb in 5o Jaren Zaanstreek, Gebrandsch.
blz 34). Het bevat – voor een draperie, die door engeltjes gedragen wordt – een glas
cartouche met in een rechthoekig paneel twee voorstellingen betreffende de houtwinning en een cartouche met een berijmd onderschrift, CORNELIS AERENTSZ KUYCK i
I72o en de signatuur : Catharina / Oost Fries / Fecit. Geheel onderin het glas twee
wapens en : M.A. / v. / W / 1895.
Volgens het Jaarb. Comm. Kunst v. d. K. Ak. v. W., '869 verkeerde het glas toentertijd in
slechte staat; in 1895 is het zeer ingrijpend gerestaureerd door Van Diesen en Kerrebijn te
Haarlem. Het jaartal is toen aangevuld tot i72o, wat niet strookt met het feit, dat Catharina
Oostfries reeds in i 708 te Alkmaar was overleden. Aangezien op een tekening uit i 868 van de
hand van G. J. Horsthuis (Verzameling Monumentenzorg) van het jaartal nog het tweede cijfer,
een 7, en het laatste, een o, aanwezig zijn, had het jaartal moeten worden aangevuld tot 1700.
Psalmborden
Twee gesneden psalmborden, XVIII.
Witmarmeren gedenktafel uit 178o met een voorstelling van de milddadigheid van Epitaaf
Jan Tuyzingh t 1773 (vgl N.H. Oudh., II, I, blz 83).
Drie notenhouten kapstokken, XVIIIa, met gesneden wijnranken en schildjes met Houtsnijwerk
HE, BW en Ax (aaneen).
Notenhouten relief, XVIIIa, met een driemaster.
Twee zilveren avondmaalsbekers met deksel, hoog 19 cm. Zij prijken met de ge- Zilverwerk
graveerde symbolen van Geloof, Hoop en Liefde, in medaillons, geflankeerd door
engeltjes met pijl en boog, onder elk medaillon een engelkopje. Voorts een hert
achtervolgd door jagers en honden. De ene beker draagt het Haarlemse keurstempel,
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jaarletter Q (1660) en als meesterteken een kroes in een heraldisch schild; de andere
de merken, Amsterdam, Holland, H (1670) en een onleesbaar meesterteken.
Twee zilveren broodschalen, geschonken in 1825, keurstempel 1, jaarletter Q en EA
in een ruitvormig veld; diameter 25 cm.
Ovale zilveren broodschaal, geschonken in 1819, grootste diameter 36 cm, merken
als boven, jaarletter K.
Zilveren ziekenkelkje, hoog 8 cm, met bijbehorend pateen, in houten doosje. Amsterdams keurstempel, jaarletter D (1635).
Ovale zilveren oblatendoos op drie voetjes, hoog 7,5 cm; merken: Amsterdam,
Holland, H (1670), meesterteken als VOET, 10'1. Op de binnenkant van de deksel is
het Pelikaansymbool gegraveerd.
Ovaal zilveren doopbekken met kan, geschonken in 1771 door Dorothea Piek, Maria
Lugt en Maria Ebmeyer. Het bekken, pl CIII, 25 z, op voet, grootste diameter 41 cm,
heeft de merken: Amsterdam, Holland M (1771), meesterteken van H. Swiering
(VOET 217). Het kannetje, pl CI V, 252, heeft gegraveerde bladornamenten en op de
deksel het beeldje van een zwaan; dezelfde merken.
Zilveren collecteschaal op voet, hoog '8,5 cm; merken: Haarlem, Holland, H (1670),
meesterteken in een schild een posthoorn.
Dergelijke collecteschaal, geschonken in 1674, hoog 17,5 cm; merken: Amsterdam,
Holland, M (1674), meesterteken gekoppeld NH.
Gedreven zilveren ouwelschaal, hoog 16,5 cm, pl C, 245 de uitgeschulpte voet
versierd met bloemen en vruchtentrossen, de rijkbewerkte baluster met drie opengewerkte armpjes, die uitlopen in satyrkopjes; de schaal – blijkens de inscriptie
geschonken in 1727, merken: Amsterdam, Holland, R (1727), meesterteken VOET,
1 5 6 – prijkt met een krans van bloemen en vruchten, terwijl zich op het midden
het beeldje bevindt van een zwaan (FREDERIKS, Dutch Silver, 246).
Twee collectezakjes met zilveren beugels en belletjes, 1777; merken: Amsterdam,
Holland P.
Uurwerk Op de orgelgalerij een uurwerk, waarvan de met Lodewijk XIV-snijwerk omlijste
wijzerplaat, het jaartal 16 5 4, de initialen BVS (Baltus van Sitten) en een kroon draagt.
DE DOOPSGEZINDE VERMANING „Het Nieuwe Huys", Westzijde 8o, is in
1687, na samenvoeging van de Waterl. en Vlaamse Gemeenten, gebouwd en in 1886
en 1930 hersteld (LOOSJES, blz 161. — VAN DER AA, biz 2I. — VAN GEUNS, blz i56.
s. LOOTSMA, Het Nieuwe Huys, Zaandam, 1937. – 5o Jaren Zaanstreek, blz 45 vlg.)
Beschrijving Net zeer sobere door een hoog schilddak afgedekte houten gebouw is, afgezien van
de bakstenen portaalaanbouw uit 186z, uitwendig nog vrijwel gaaf. De inwendige
ruimte, overdekt door een houten tongewelf boven in de vorige eeuw nieuw geprofileerde trekbalken, heeft aan drie zijden galerijen, XVIIId.
De kerk bezit:
Orgel Orgel uit 1 782, hersteld in 1890, waarvan de kas in Lodewijk XVI-stijl bekroond
wordt door het beeld van Koning David tussen twee vrouwenfiguren in halfliggende
houding.
sateen Enige eiken kerkbanken, XVII.
Psalmborden Twee houten psalmborden, XVIIId.
Wandborden Twee wandborden met namen van diakenen, XVIIId.
Doopsgez.
Vermaning
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Avondmaalszilver, geschonken in 1797 door Neeltje Jans Nen, bestaande uit een
schotel, twee broodmandjes en twee kannen; het oude tinnen stel thans in het Weeshuis ; zie blz "62.
Zilveren doopbekken, XIXb, geschonken door de Herv. Gemeente als dank voor
de door haar genoten gastvrijheid tijdens de restauratie van de Westzijderkerk in
de jaren 1833/4.

Zilverwerk

DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK van de H. Maria Magdalena, aan het Kalf, R.K. Mariawaarvan de parochie waarschijnlijk omstreeks 165o was opgericht (LOOS JES, blz 169. – Magdalena Kerk
Bijdr. bisd. Haarl., I, blz 117. – 5o Jaren Zaanstreek, blz 27 vlg), is een modern gebouw, tot welks inventaris behoren:
Portret, XVIIIc, op doek 123 X 90 cm, van een man naast een boomstronk ; in Schilderij
rococolij st.
Monstrans van gedreven zilver, XVIIc, hoog 84,5 cm, merken: Amsterdam, Holland, Zilverwerk
G (1669), meesterteken van Joannes Bogaert (voET, 54). De uitgeschulpte voet met
engelkopjes en ovale medallions, waarin twee Oud-Testamentische taferelen, het
Laatste Avondmaal en de Emmausgangers. Ook de nodus is met engelkopjes versierd.
Boven het expositorium een baldakijn op getorste kolommetjes ; aan weerszij den
hiervan twee engelfiguren. Het geheel bekroond door de Pelikaan en een Crucifix.
Gedeeltelijk vergulde rococo-monstrans van gedreven zilver, XVIIIc, hoog 66 cm,
Haarlems keurstempel. De voet draagt in een ovaal medaillon de voorstelling van de
H. Maria Magdalena. Het expositorium is omgeven door een stralenkrans, vruchtenornament en engeltjes.
Vergulde miskelk van gedreven zilver, hoog 29,5 cm ; merken: Amsterdam, Holland,
F (1668), meesterteken van Joannes Bogaert (voET, 54). Op de uitgeschulpte voet
engelkopjes en drie ovale medallions met voorstellingen van de Geboorte, de Kruisiging en de Verrijzenis. Op de nodus voorstellingen van de H.H. Maria Magdalena,
Willibrord en Cornelis ; om de cuppa druiventrossen, zeer plastisch bewerkt, vgl
pl XCVII, 235.
Vergulde miskelk van gedreven zilver, XVII A, hoog 25,5 cm; Amsterdams keurstempel, jaarletter D; de uitgeschulpte voet is versierd met engelkopjes, evenals de
nodus en de cuppa; de ovale medallions op het oplopende gedeelte van de voet
bevatten voorstellingen van de H. Engelbewaarder, de H. Petrus, de Kruisiging en
de H. Paulus. Hostiedoosje van gedreven zilver, hoog 8,5 cm; merken: Amsterdam,
Holland, H (16 7o), meesterteken van Joannes Bogaert (voET, 54), op de zijwanden
bloemranken; op de deksel het 'Hs-monogram met kruis en nagelen.
Ovaal zilveren ampullenblad, grootste diameter 34,5 cm; merken : Haarlem, Holland,
N (1699), meesterteken als VOET, 56. De rand prijkt met een gedreven vruchtenen bloemenversiering; in het midden iHs en een kruis.
Ovaal zilveren doopbekken, grootste diameter 40 cm, met een gedreven voorstelling
van de Doop in de Jordaan, omgeven door een rand van bloemen en vruchten.
Merken : Amsterdam, Holland, 0 (i700), meesterteken een naar links gewende
gans in een ovaal schild.
Wierookvat van gedreven zilver – „gegeven door Corn. D. Kalf i 770", hoog 3i cm;
merken: Haarlem, Holland, K (1768)– met de voorstellingen van de HH. Willibrord
en Maria Magdalena.
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Zilveren wierookscheepje, XVIIIc, hoog 3 I cm, Amsterdams keurstempel, jaarletter
K. ; het heeft de worm van een scheepje met op de voorplecht de figuur van de
H. Andreas en Christus als stuurman op de achtersteven.
Gedreven zilveren missaalband, XVIIIb, pl XCVII, 233, 37 X 23 cm; merken:
Amsterdam, Holland, I, meesterteken RVDW (v en D aan een), versierd in late
Lodewijk XIV-stijl. Aan de voorzijde in een medaillon de H. Maria Magdalena en
op de hoeken de Evangelisten; aan de achterzijde resp. de Verheerlijkte Christus en
de Latijnse Kerkvaders. Op de rug de borstbeelden van zeven heiligen.
Lezenaar met gedreven zilveren beslag met bloemen en vruchtenversiering, XVIIIc;
afmetingen van het voorblad 34 X 42 cm; merken: Amsterdam, Holland, A, meesterteken IB in een rechthoekig veld.
Acht kandelaars van gedreven zilver, XVIIb, in hoogte varierend tussen 41 en
46 cm. Bij vier dezer kandelaars is de voet gevormd uit voluten. De andere vier
hebben een voet, die rust op engelkopjes en aan de bovenzijde met engelkopjes
versierd is ; bovendien tonen deze laatste kandelaars drie ovale medaillons, van welke
er een telkens een voorstelling bevat, en wel Maria met het Goddelijk Kind, de
H. Maria Magdalena, en bij twee kandelaars de H. Theresia van Avila.
Zes kandelaars van gedreven zilver, XVIIb, hoog 79 cm, waarvan de voet o.a. een
voorstelling draagt van de Annunciatie.
Koperen Koperen paaskaarskandelaar, XVIIIa, hoog 79 cm, op een uit drie voluten gevormde
kandelaar

VOet.

DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK van de H. Bonifacius, Oostzijde 72, gebouwd
in 1900 op de plaats van een schuilkerk uit 1784 (5o Jaren Zaanstreek, blz 27 vlg)
bezit
Orgel Orgel, gebouwd in 1786 door J. Mitterreiter en sindsdien meerdere malen hersteld.
Schilderij Portret op doek, 81 X 67 cm, van pastoor van der Aa (1784).
Zilverwerk Zilveren ciborie met vergulde cuppa, hoog 43,5 cm; zilveren miskelk met vergulde
cuppa, hoog 25 cm ; verguld zilveren miskelk, hoog 22 cm; zilveren ampullen
hoog 15 cm, met blad; zilveren wierookvat, hoog 31,5 cm, met scheepje, hoog
10, 5 cm, en ceremoniestaf met zilveren knop, hoogte van de knop 13 cm. Geschonken in 1785, alle in Lodewijk XVI-stijl versierd; het wierookvat met een voorstelling
van de Drie Wijzen. Merken voor zover aanwezig: Amsterdam, Holland, A, meesterteken 0 in een vierpas, met uitzondering van de ciborie en het ampullenblad, welke
resp. het meesterteken hebben van Frederik Manicus ? (VOET, 517) en 'Ix in een
rechthoekig veld.
Drie zilveren oliebusjes, XIXa, hoog 7,7 cm.

R.K. Bonifaciuskerk

Oud-Kath. Kerk DE

OUD-KATHOLIEKE KERK van de H. Maria Magdalena aan het Papenpad
(Oudh. en Gest., I, blz 424. – Teg. Staat, VIII, blz 333. – LOOS *MS, blz 169 vlg.
blz 166. – VAN DER AA, biz 22. — Bijdr. bisd. Haarl., I, blz 117 vlg. –—VANGEUS,
Oud Katholiek, 1928, blz SS; 103 vlg. – 5 o Jaren Zaanstreek, blz 38 vlg) is in 1695
opgetrokken ter vervanging van een kerkje in de Molenbuurt uit 1652, dat op haar
beurt weer een in 165o tot kerk ingerichte woning verving; in 1806 inwendig hersteld en in 1927 geheel gerestaureerd.

ZAANDAM

159

Het grote, aan twee zij den afgewolfde dak met nokhoekbekroningen, waaronder ook Beschrijving
Uitwendig
een gedeelte van de geheel vernieuwde pastorie is gelegen, en de wanden van gepotdekselde planken maken het gebouw een karakteristieke vertegenwoordiger van
de in de I 7de en i8de eeuw vrij veel voorkomende Katholieke schuurkerken; slechts
uit de rondboogvensters, XVIII, en de pilasteromlijsting, XVIII, van de oude ingang
aan de straatzij de blijkt de werkelijke bestemming.
Het inwendige, p1 LXX, i66, wordt overdekt door een houten tongewelf, aan' Inwendig
weerskanten waarvan zich vlakke zolderingen bevinden. Twee langsgerichte balken
vormen door hun profilering een kroonlijst onder de aanzet van dit gewelf. De
kolommen, Welke zich oorspr. onder deze balken bevonden zijn in i8o6 uitgebroken.
Het gevolg hiervan is geweest, dat de zaak in de loop der tijd zo is gaan verzakken, dat
deze balken in 1927 met korbelen versterkt moesten worden. Boven het tochtportaal
– waarvan een der deuren, afkomstig uit de oude pastorie, het jaartal 1695 draagt –
bevinden zich boven elkaar, gedragen door Dorische zuiltjes, de orgelgalerij en een
tweede galerij. Opmerkelijk zijn de beide roodgemarmerde pilasteromlijstingen met
snijwerk en geschilderde dessus-de-porte van de deuren aan weerskanten van het
altaar en een dergelijke omlijsting zonder schilderstuk om de deur naar de sacristie.
Het schilderstuk links van het altaar geeft een voorstelling te zien van de met het
zwaard doorboorde H. Maagd (Maria van Smarten); het stuk rechts de H. Maria
Magdalena. Het snijwerk bevat in een ajouren rankenornament links het Christogram
met A en S2 en rechts het monogram ms met een kruis.
De kerk bezit de volgende meubelen en andere voorwerpen:
Altaar, waarvan de barokke retabel, XVIId, pl LXX, i66, bestaat uit een ge- Altaar
schilderde voorstelling van de H. Maria Magdalena, wenend onder het kruis, in een
omlij sting van vier gemarmerde Korinthische zuilen, afgedekt met zware voluten;
het geheel bekroond door een beeld van de H. Maagd met het Goddelijk Kind in
een rondboognis. Het verdere snijwerk van de retabel bevat rankwerk en engelkopjes. In de predella zijn de figuren geschilderd van de H.H. Petrus en Maria
Magdalena.
Het tabernakel, XVIId, bekleed met schildpad en ivoor, is aan de voorzijde versierd Tabernakel
met gecanneleerde pilasters en de in nissen geplaatste koperen beeldjes van de H.H.
Willibrord en Bonifatius. Op het tabernakel staat een eveneens met schildpad bekleed kruis met een ivoren corpus, XVIId; hoogte van het corpus 33 cm.
Kandelaars
Vier grote en twee kleinere gesneden kandelaars, XVIId.
Balie
Eiken balie met getorste spijlen, XVIId, als afsluiting van de doopruimte.
Gesneden communiebank, XVIId, met een cartouche met ms, kruis en nagelen tussen Communniebank
wijnranken.
Notenhouten preekstoel, XVIId, pl LXIX, 164, waarvan de zeskantige kuip rust Preekstoel
op een gesneden adelaar en de trapleuning prijkt met gesneden rankwerk.
Notenhouten kabinet, XVIId, pl LXIX, 165, op getorste poten, voorzien van. Kabinet
gesneden rankwerk en bekroond door het beeld van de Pelikaan boven een voorstelling van de doek van Veronica. Opmerkelijk is aan deze kast de lose achterwand,
die eertijds correspondeerde met een opening in de muur tussen kerk en pastorie,
waardoor het bij een inval van de schout en zijn rakkers mogelijk was het kerkzilver
snel buiten de kerk in veiligheid te brengen.
Vesperstoel
Notenhouten vesperstoel, XVIId, met snijwerk en bekleed met fluweel.

i6o
Orgel Het
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orgel, afkomstig uit een voormalige Oud-Katholieke Kerk to Amsterdam, is in
1809 in de plaats gekomen van een ouder instrument. De met het beeld van Koning
David en twee vazen bekroonde kas is aan weerszijden voorzien van voluten met
een boek en muziekinstrumenten, terwijl zich aan de onderzijde guirlandes bevinden.
Boven het klavier komt een gesneden lezenaar voor met een monogram.
Koperen
kroon voor zes kaarsen, koperen kroon voor twaalf kaarsen in twee rijen
Lichtkronen
en twee koperen wandluchters, alle XVII B.
Godslamp Koperen godslamp uit 1702.
Schilderijen Schilderij door J. F. Roosendael 1668, op doek 240 X i68 cm, in een rondbogige
omlijsting, voorstellend Christus aan de Geselpaal.
Schilderij, XVIIc, doek 240 X 168 cm, in een rondbogige omlijsting, voorstellend de
Aanbidding van de Herders.
Sterk gerestaureerde voorstelling van de Aanbidding der Wijzen, XVII, op paneel
van 6o x 83 cm.
Schilderij, op paneel van 67 X 54 cm, met een voorstelling van de Bewening van
Christus. Copie naar een vroeg 17de eeuws origineel.
Zilverwerk Monstrans van gedreven zilver, XVIIc, hoog 66 cm, met onder de voet het inschrift
JOAN MOERMANS E ANTW. De uitgeschulpte voet prijkt met engelkopjes, druiventrossen en korenaren, de nodus met guirlandes en de symbolen van de Vier Evangelisten. Het expositorium, waaronder en waarboven zich cherubijnenkopjes bevinden,
wordt geflankeerd door de figuren van twee engelen, die in half knielende houding
de bekroning torsen. Deze bestaat o.a. uit een door twee engeltjes gedragen kroon
met de Pelikaan en een Crucifix, pl XCVIII, 237.
Vergulde ciborie van gedreven zilver, hoog 63 cm; merken: Amsterdam, Holland,
C (1665), meesterteken van Joannes Bogaert (voET, 54). Het oplopende deel van
de uitgeschulpte voet draagt medaillons met voorstellingen van de H. Maagd
met het Goddelijk Kind op de maansikkel, de apostel Paulus, de H. Maria Magdalena
en de apostel Petrus. Om de cuppa komen tussen rankwerk engeltjes voor met Passieattributen. De met acht rode edelstenen versierde deksel wordt bekroond door vier
cherubijnenkopjes, waarvan de uiteinden der vleugels een wereldbol dragen met de
Pelikaan en een Crucifix, pl XCVIII, 239.
Vergulde miskelk van gedreven zilver, hoog 31,5 cm; merken : Amsterdam,
Holland, C (1665), meesterteken van Joannes Bogaert (voET, 54). De uitgeschulpte
voet draagt tussen de vleugels van drie deter engelkopjes de voorstellingen van de
Geboorte, de Kruiziging en de Verrijzenis. De nodus prijkt met de halffiguren van
twee apostelen en de H. Maria Magdalena, in medaillons tussen engelkopjes, terwijl
zich rond de cuppa een zeer plastische versiering bevindt van bloemen, p1 XCVII, 235.
Vergulde miskelk van gedreven zilver, hoog 24 cm, met zeskantige stam en een
nodus met facettenversiering, XVI, een uitgeschulpte voet – met de merken Amsterdam, 0 (1645), meesterteken van Thomas Bogaert (voET, 41), versierd met engelkopjes, en de voorstellingen van de Geseling, de Bespotting en de Kruisiging in
drie ovale medaillons – en een cuppa, die gestempeld is met de jaarletter Q (1825).
Zilveren hostiedoosje met gegraveerd rankwerk, hoog 9 cm, Haarlems keurstempel,
meesterteken als VOET, 3 0, jaarletter E (1649).
Twee zilveren ampullen, XVIII A, hoog 15 cm, merken: Amsterdam, Holland, E,
meesterteken onleesbaar. Onder de tuit komt bij beiden een masker voor.
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Zilveren ampullenblad, XVIIc, pl XCIX, 240, diameter 36 cm, geen merken to bespeuren. De rand heeft een gedreven ornament van rankwerk met in het midden,
omgeven door een krans, het monogram ms met een kruis en drie nagelen
(FREDERIKS, Dutch Silver, 252). Zilveren ablutiekelk, hoog 19,5 cm, met gedreven
bloemenversiering; merken : Haarlem, Holland, 0 (1700), meesterteken als vorr, 56.
Zilveren godslamp, XVIIIa, versierd met gedreven engelkopjes.
Wierookvat van gedreven zilver, hoog 32 cm, geschonken door CATARYNE WALON
A° 1676; de versiering bestaat hoofdzakelijk uit cherubijnenkopjes, terwijl de voet
bovendien tussen de vleugels van de cherubijnen de voorstellingen bevat van de
Latijnse Kerkvaders en vier onderling verschillende voorstellingen van de H. Maria
Magdalena. Wierookscheepje van gedreven zilver, XVIId, Lang 10,5 cm, versierd
met engelkopjes, aan de binnenkant van een der beide deksels komt het monogram FWO voor. Missaalbeslag van gedreven zilver, XVIIc, aan een modern missaal;
de middenstukken aan voor- en achterzijde dragen resp. de voorstellingen van de
H. Maagd met het Goddelijk Kind op de Maansikkel en de H. Maria Magdalena; de
hoekstukken zijn versierd met engelkopjes, de beide sloten met engelkopjes en voor;
stellingen van Christus met de kelk en Christus als Man van Smarten (FREDERIKS,
Dutch Silver, 253). Ebbenhouten kruisbeeld met zilveren corpus, hoog 16,5 cm, beslag en reliekhoudertje, XVIId. Houten expositietroon, aan de voorzijde en aan de
zijkanten bekleed met gedreven zilver, XVIId; op het voorblad, 15 x 23 cm, is het
Lam Gods uitgebeeld; de zijkanten vertonen cherubs.
Zilveren altaarschel, XVIId, diameter 16 cm, rustend op drie voetjes in de vorm van
leeuwenklauwen en voorzien van een gedreven versiering van bloemen en loofwerk.
Koperen altaarschel, XVIId, diameter 16 cm, met aan de bovenzijde uitgespaard o.a.
het monogram ms met een kruis en drie nagelen.
Roodfluwelen misstel, XVIId, met het destijds gebruikelijke ingeschoren symmetrische patroon en met borduursel van gouddraad.
Witzijden misstel, XVIII, met ingeweven bloemen, een rand van geborduurde
bloemen en vender borduursel van zilverdraad.
Groen fluwelen antependium, XVIId, met een ingeschoren symmetrisch patroon
en een rand van kloskant.
Witzijden antependium, XVIId, met een patroon van grote ranken en in het midden
een geborduurde voorstelling van de H. Maagd met het Goddelijk Kind, waarover
een stuk doorzichtig kloskant is aangebracht met engeltjes met wierookvaten.
Rood antependium, samengesteld uit verschillende fragmenten, o.a. Italiaans goudbrocaat, XV, met een granaatappelpatroon.
Pluviale van rood goudbrocaat, XVI, met een granaatappelpatroon en latere damastzijden, met gouddraad geborduurde randen.

Koperen
altaarschel
Paramenten

GEBOUVEN VAN LIEFDADIGHEID
HET VOORM. WEESHUIS van de Herv. Gemeente, Westzijde 204-21o, heeft een
voorvleugel met een gewijzigde voorgevel van baksteen, een grotendeels gave langgerekte achtervleugel met een afluiving en gebogen hoekvensters, XVIIIc, pl
LXXII, 171. In een der kamers een i8de eeuwse betimmering ; de Zaankamer overdekt door een houten gewelf boven een kooflijst (VAN DER AA, blz 23).

Herv. Weeshuis
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Het moderne Hervormde Diaconiehuis, Bloemgracht 97, bezit een vrouwenportret,
XVIIb, op paneel, 62 X 49 cm, en een portret, XVIIId, van P. B. Pennemes t 1792,
op doek, 61 X 48 cm.

Doopsgez. HET VOORM.
Weeshuis 1712/3

WEESHUIS van de Doopsgezinde Gemeente, Stationsweg 6, in
opgetrokken op de plaats van het oude Vlaamse predikhuis van 1649 en
in .1915 en 1933 hersteld (s. LooTsmA, Het Nieuwe Huys, blz 33 vlg), is een grotendeels
houten gebouw van twee verdiepingen onder een schilddak; links een lage houten
aanbouw, de eindgevel met een getorste makelaar. In het midden van de bakstenen
voorgevel een onder- en bovendeur en bovenlicht in een pilasteromlij sting.
Inwendig In verschillende vertrekken, o.a. de Regentenkamer, een betegelde schouw. Opmerkelijk is de vroegere jongensslaapzaal, met ingebouwde bedsteden en vele kleine
muurkastj es.
Tot de inventaris behoren enig meubilair en gebruiksvoorwerpen – XVII en XVIII —;
Schilderij o.a. een schilderij op doek, 57 x 84 cm, met de voorstelling van een jongen met een
ponnypaardje en het onderschrift AETATVS SVAE 61--/A° 1651 ; avondmaalstin.
HET VOORM. WEESHUIS van de Waterl. Doopsgezinden, Oostzij de 240, uit 1803/4
Weeshuis is in 192o zó gewijzigd, dat nog slechts de voorgevel oud is; het middengedeelte
Oostzijde
met voluutvormige klauwstukken en een fronton van natuursteen; het lagere rechtergedeelte met een hoekbekroning in rococotrant (De Zaende, 1 947, blz i6i, '93, 273).

Doopsgez.

PARTICULIERE GEBOUWEN
De woonhuizen zijn, tenzij anders vermeld, slechts een verdieping hoog:
Bloemgracht 9. Houten huisje, XVIII, waarin de oorspronkelijke betimmering en
een dubbele z.g. smuiger bewaard zijn.
Bloemgracht 21. Omstreeks 187o uit Koog aan de Zaan naar bier overgebracht
houten huis, XIXa, waarvan het ingezwenkte voorschot prijkt met een topguirlande,
zijpilasters en een fronton met een gesneden bijenkorf. Het plafond in de voorkamer
is versierd met een gesneden rozet en loofwerk.
Catharijnepad Catharijnepad I-2 en . Dampad 102. Houten huizen, XVIII A, met rechtafgedekte
voorgevels; inwendig een smuiger.
Dampad Dampad 84. Dergelijk huis, XVIII A, met een bakstenen voorgevel en inwendig
een tegelschouw.
Dampad 104. Een dergelijk huis, XVIII A, geheel van hout met een smuiger.
Dampad 114.-116. Houten huisje, XVIII A, met een van uitgezaagde windveren
voorzien topgeveltje. Inwendig oude betimmering en tevens een tegeltableau, waarop
een paltrokmolen is uitgebeeld. Een tegel met een gedicht op de in 1592 gestichte
molen Het Juffertje is thans niet meer aanwezig.
Hogendijk Hogendijk 13. Houten huis met een door een fronton bekroond ingezwenkt voorschot, XIXa, en inwendig een smuiger, XVIII.
Hogendijk 19. Houten herenhuis van twee verdiepingen onder een schilddak, XIXa,
voorzien van een dakkapel met een fronton, ingezwenkte zijstukken en een rond
venster ; de ingang in het midden van de voorgevel heeft een omlijsting van Ionische
pilasters; vgl Zuiderhoofdstraat 7o to Krommenie, blz 80.
Bloemgracht

ZAANDAM

I 63

Hogendijk 36. Aan de achterzijde een houten gevel,
XVIIId, met een door pilasters geleed ingezwenkt voorschot met een topguirlande en een fronton.
Hogendijk 46. Gesneden en gepolychromeerd deurkalf
met het jaartal 1676 en drie hamers.
Hogendijk 62. Bakstenen woonhuis, XVII B, met een ingezwenkt door een fronton bekroond houten voorschot,
XVIIId, en vroeg I9de eeuwse schuiframen in de deels
door strekken of ontlastingsbogen met natuurstenen
blokken afgedekte vensters. Inwendig, ter verlichting
van de zolderverdieping, achter het voorste trappenhuis
een eiken binnenpui, XVII B, waarvan de glas-in-loodraampjes van elkaar gescheiden zijn door gegroefde
pilasters. Zowel gelijkvloers als op de zolderverdieping
komt een dubbele smuiger voor, XVIId. De betimmeringsfragmenten zijn deels van elders ingebracht.
0
M.
Hogendijk 78. Aan een i9de eeuwse gevel een banderol
met een bloem en ANNO 1724.
Af b. 41.
Kokspad 3. Topgevel met uitgezaagde windveren, in- Zaandam. Mr. Cornelispad 73 Kokspad
wendig een smuiger.
Kopermolenstraat 3. Houten voorschot in rococostijl boven een bakstenen onder- Kopermolenpui, XVIIIc, de gevel van elders hierheen overgebracht. De ingang heeft een Ionische straat
pilasteromlijsting; de ramen zijn gewijzigd, pl LXXIV, 178.
Mr Cornelispad 73. Uitwendig gaaf houten huis, XVIIIa, afb 14 en pl LXXV, i83, Mr Cornelispad
opmerkelijk door de z.g. dooddeur in het midden van de voorgevel, welke deur
slechts bij huwelijk en begrafenis gebruikt werd en onmiddellijk toegang geeft tot
de woonkamer; de eigenlijke ingang bevindt zich in de zijgevel. Links in de voorgevel komt een overhoeks geplaatst venster voor. Inwendig een smuiger. In het
achterhuis een kelder en een opkamer.
Mr Cornelispad 7, I I, 15, 75. Houten puntgevels, XIXa.
Oostzijde 8, 9, 1o, 97, 109 en 149. Houten voorschotten, XIXa, met zijmeanders of Oostzijde
pilasters.
Oostzijde '25. Inwendig een smuiger, XVIII.
Oostzijde i32. Vrijstaand geheel houten huis, XIXa, onder een met de straat parallel
gelegen zadeldak, dat afgesloten wordt door ingezwenkte voorschotten met zijmeanders en een fronton, en dat voorzien is van een dakkapel in dezelfde trant boven
de door pilasters met composietkapitelen geflankeerde ingang.
Oostzijde zzo. Houten huisje, XIXa, met aan voor- en achterzijde een ingezwenkt
voorschot.
Oostzijde 2.21. Bakstenen woonhuis – XVIIIc, schuiframen deels XIXa – op een
T-vormige plattegrond met een rijkgesneden rococovoorschot aan de noordzijde,
pl LXXIV, 179, een eenvoudig voorschot met uitgezaagde windveren aan de kant
van de straat en een modern voorschot in i8de eeuwse trant op de naar de Zaan gekeerde gevel, welke een gebogen hoekvenster heeft.
De deuromlijstingen in de gang vertonen vereenvoudigde rococovormen; een
grijsmarmeren hoekschouwtje in de grootste kamer is in dezelfde stijl uitgevoerd. In
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een ander vertrek een grijsmarmeren Lodewijk XVI-schoorsteenmantel met een
opzetspiegel in een gesneden en vergulde lijst. De deuromlij sting van deze kamer
vertoont dezelfde stijl.
Oostzijde 242.. Gedeeltelijk bakstenen huis, XVIIId, van twee loodrecht t.o.v. elkaar
gebouwde vleugels onder zadeldaken, die elk afgesloten worden door een ingezwenkt,
door een fronton bekroond voorschot. De ingang heeft een Ionische pilasteromlij sting.
Oostzijde 258-260. Dubbel houten huis, XVIIId, onder een met de straat parallel
gelegen zadeldak. Van de twee door pilasters geflankeerde ingangen heeft de linker
een snijraam met de attributen van handel en nijverheid.
Oostzijde 267. Getorste makelaar, XVIII.
Oostzijde 222. Inwendig een dubbele smuiger, XVIII.
Oostzijde 327. Makelaar met een bolvormige met sterren en facetten versierde bekroning, XVII.
Oostzijde 367. Grotendeels houten huis, XIXa, voorzien van een ingezwenkt
voorschot met pilasters en een fronton, boven een bakstenen onderpui. De ingang
geflankeerd door pilasters.
Oostzijde 388. Geheel houten huis van twee in elkaars verlengde gelegen gedeelten
van verschillende ouderdom. In de linkerzijgevel twee ingangen, van Welke de
achterste een gesneden deurkalf heeft met het jaartal 1652 en de ingang in het jongste
gedeelte een deurkalf, waarin de voorstelling van een koopman is gesneden en
ANNO I 726. Binnen is een smuiger to zien.
Papenpad 2a. Weer toegepast aan een modern huis, een gesneden deurkalf met een
paard en ANNO 162o.
Peperdwarsstraat i2. Houten huis, XVIIIa, met in de woonkamer nog een fragment
van de oorspronkelijke betimmering (afb in Bouwk. Weekblad, 1910, blz 42 7) en
boven het moderne plafond van dit vertrek het oorspronkelijke plafond, beschilderd
in Lodewijk XIV-trant.
Peperstraat 2. Inwendig een smuiger, XVIII.
Rozengracht I. Houten huisje – XVIId, gewijzigd XIXa – onder een met de straat
parallel gelegen zadeldak, dat aan een zijde wordt afgesloten door een geheel
gave i7de eeuwse topgevel van geribde planken. Voorts is aan de straatzijde
opmerkelijk de overstekende etalagekast met raamlijsten in de vorm van pilasters.
Tuinierspad 15. Inwendig een gaaf i 8de eeuws vertrek met een smuiger.
Westzijde 37. Ingezwenkt voorschot, XIXa, geleed door pilasters, bekroond door
een fronton en door vazen op de beide buitenste pilasters.
Westzij de 38. Herenhuis – XVIIIb, pl LXXIV, '77, gebouwd voor de reder Nicolaas
Calf (vgl Buiten, 1918, blz 02) –, afgedekt door een schilddak, waarvan de nokhoeken door twee schoorstenen geaccentueerd zijn, en voorzien van een bakstenen
voorgevel met een rijkversierd, hoger opgetrokken middenrisaliet in rococostijl.
Van deze voorgevel worden de zijtraveeen van twee verdiepingen en een (later
toegevoegde ?) mezzanine-verdieping van hout geleed door horizontaal verdeelde
hoeklisenen. Het middenrisaliet eindigt in een ingezwenkte halsgevel met een
gebeeldhouwde afdekking met kuif en aanzetkrullen, de gecombineerde omlijstingen
van de ingang en de erboven gelegen vensters zou men wellicht eerder aan een
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rechtafgedekte gevel verwacht hebben. De middenpartij prijkt voorts met enige
smeedijzeren sierankers. Voor de zijtraveeen een ijzeren hek. De ramen werden deels
omstreeks 180o, deels in deze eeuw gewijzigd; de dubbele deuren en het bovenlicht
zijn van omstreeks 180o.
In het midden van de houten tuingevel een ingang in een pilasteromlijsting. De
naar het water gekeerde gevel van de twee verdiepingen hoge houten achtervleugel,
XIXa, heeft een afluiving en als beeindiging een fronton.
Het stucwerk van de gang en de gesneden eiken trapleuning vertonen de rococostijl evenals in een der vertrekken de marmeren schoorsteenmantel, de lambrizering
en de gesneden omlijsting van de schuifdeuren. In de keuken is een der wanden
opgelost in drie paars betegelde nissen voor gootsteen, aanrecht, stookplaats en
wasketel, pl LXXVI, 184.
Westzijde 76. Bakstenen tuinkoepel, XVIIIc, inwendig overdekt door een gestuct
plafond in rococostijl.
Westzijde 108. In een moderne gevel een steep, XVIId, met de Hollandse leeuw en
het onderschrift d'Eendragt.
Westzijde I 14. Uit hout en baksteen opgetrokken tuinkoepel in Lodewijk XIV-stijl
– XVIIIa, gerestaureerd in 1 94.8 ; pl LXX V, i 8 i en pl LXXVI, '85 —, uitwendig verlevendigd door hoeklisenen en door getoogde bekroningen met schelpvullingen aan
vier zij den. Het gebouwtje heeft een gaaf interieur met een betimmering, een eenvoudige schouw en een gestuct plafond.
Westzijde 126. In- en uitgezwenkt voorschot, XIXa, met zijvoluten.
Westzijde 130. Ingezwenkt voorschot, XIXa, met pilasters en een fronton.
Westzijde 155. Inwendig een smuiger, XVIII.
Westzijde 185. Houten huffs–in hoofdzaak XVIIIa –, waaraan uitwendig een z.g.
dooddeur en een topgevel van geribde planken zijn op to merken en binnen een
grotendeels gaaf i8de eeuws vertrek met een smuiger; de hiermee corresponderende
smuiger in de aangrenzende kamer is, evenals een betegelde wand in de keuken,
geheel overgeverfd. Het huis heeft een kelder en een opkamer, beide via twee
deurtjes naast de smuiger in het eerst genoemde vertrek toegankelijk.
Westzijde 204-2-10. Voorm. Herv. Weeshuis (zie blz 161).
Westzijde 218. In- en uitgezwenkt voorschot, XVIII B, en een ingangsomlij sting
van pilasters,
Westzijde 240. Ingezwenkt voorschot met zijmeanders boven een bakstenen onderpui, waarin een ingangsomlijsting van pilasters voorkomt, XIXa.
Westzijde 256. Gevelsteen met ANNO 1726 en de voorstelling van een adelaar en
drie gebeeldhouwde ovale vensteromlijstingen uit dezelfde tijd, weer toegepast aan
een i9de eeuwse woning.
Wijnkanspad i5. Gesneden deurkalf met ANNO 1671.
Wijnkanspad 19. Gaaf houten huis, XVIII, waarin nog een smuiger aanwezig is.
Zuiddijk 53 en 'cm. Ingezwenkte voorschotten, XIXa, bekroond met een fronton.
Zuiddijk I 19. Tegen de dijk opgetrokken, uitwendig vrijwel gaaf bakstenen herenhuis, XIXa, van twee verdiepingen onder een afgeknot schilddak met schoorstenen
op de vier nokhoeken. Boven de gevels een houten attiek, boven het midden van
de slechts een verdieping tellende voorgevel onderbroken door een rondbogig afgedekte dakkapel met een rond venster. Links in de voorgevel een gebogen hoek-
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venster en in het midden een ingang met een eenvoudige gesneden omlijsting en
een snijraam; de deur vernieuwd.
Zuiderkerkstraat Zuiderkerkstraat 14. Boven de ingang van de voorm. predikantswoning van de
Herv. Oostzij derkerk een gevelsteen (omstreeks 1700) met het wapen van Oostzaandam.

MOLENS
Molens De Duinjager, verfmolen in het Oostzijderveld; windbrief van 1696, herbouwd in
1781 (BOORSMA, blz 141). Achtkante bovenkruier met spruiten en stelling op een

houten schuur; de kap en de romp met riet bekleed.
De Gekroonde Poelenburg, paltrokmolen, balkenzager ten N. van de Troelstralaan;
dezelfde als de in '869 te Koog aan de Zaan gebouwde molen De Locomotief. In 1904
is hij naar zijn tegenwoordige plaats overgebracht om de een jaar tevoren afgebrande
paltrokmolen De Gekroonde Poelenburg te vervangen (BOORSMA, blz 117; i5i).
De Held Josua, patrokmolen, balkenzager, in het Westzijderveld; windbrief van
27 Juli 1719 (BOORSMA, blz 8o), pl. LX VII.
De Huisman, voormalige snuff- en mosterdmolen aan het Blauwe Pad, bestond reeds
in i 80 2, dient thans als zaagmolen; achtkante bovenkruier met spruiten en stelling
op een houten schuur, de romp en de kap met net bekleed (BOORSMA, blz 109).
De Huisvrouw, zaagmolentje in het Oostzijderveld, waarheen het in 1932 is overgebracht, nadat het eerst in het Westzijderveld had gestaan en daarvoor als slijpmolentje te Koog aan de Zaan. Achtkante bovenkruier als boven (BOORSMA, blz 96,
147, 161).
Indisch Welvaren, specerijmolentje aan het Blauwe Pad. Achtkante bovenkruier als
boven (BOORSMA, blz 113).
De Ooievaar, oliemolen aan de Kalverringdijk; in 1622 gebouwd, in 1670 naar zijn
tegenwoordige plaats overgebracht en herhaaldelijk hersteld (BOORSMA, blz 2 1 0).
Zelfde type als De Duinjager.
Czaar Peter.
huisje

Het houten huisje, waarin Czaar Peter de Grote in 1697 gedurende een week vertoefde, schijnt uit 1632 te dateren. In 1865 werd er een houten kap overheen gebouwd, die in 18 95 op last van Czaar Nicolaas II door een bakstenen ombouw is
vervangen (De Zaende, 1947, blz 22 5 vlg. – 5 o Jaren Zaanstreek, blz 97 vlg).
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Raadhuis HET RAADHUIS, Lagedijk 104, is sinds 1854 gevestigd in een koopmanshuis, dat

in 1 75 2 is gebouwd en in '804 en in deze eeuw inwendig gewijzigd (De verzameling
betr. de Zaanl. i. h. raadh. der Gem. Zaandijk, Zaandijk 1892, blz 18 vlg.–Het Huis
Oud en Nieuw, 1909, blz 366 vlg. – 5o Jaren Zaanstreek, blz 6).
Beschrijving Het gebouw van een verdieping onder een hoog aan twee zij den afgewolfd zadeldak,
met een schoorsteen op het midden en houten bekroningen op de nokhoeken, heeft
een recht afgedekte bakstenen voorgevel met in elk van beide naar voren springende
zijtraveeen een ingang in een Ionische pilasteromlijsting. De gesneden deuren vertonen – evenals de snijramen met de attributen van handel en zeevaart – de Lodewijk
XVI-stijl. De beide dakkapellen, XIXa, boven de voorgevel zijn versierd met zij-
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meanders ; de eindgevel, XVIIIc, van de uitbouw aan de Zaanzij de wordt door een kuif
bekroond, pl LXXXII, '99. De ramen zijn in het begin van de vorige eeuw gewijzigd.
De marmeren gang achter de rechteringang heeft een stucplafond in rococostijl, Inwendig
pl LXXVI, 186, terwij1 het hierop aansluitende gestucte trappenhuis eindigt in een
torenkamertje. In de andere gang wordt de enige versiering gevormd door een op
doek geschilderd plafondstuk, XVII A, met een allegorische voorstelling, gevat in
een rococo-omlij sting van stuc.
De raadzaal, pl LXXVII, '87, – waar de lambrizering, de deuren, de ingangsom- Raadzaal
lijstingen en de rijk gebeeldhouwde schoorsteenmantel zijn uitgevoerd in de rococostiji – is voorzien van geschilderd behang, XIXa, met voorstellingen van dorpsgezichten, waterpartijen en buitenplaatsen aan de Vecht. De grauwtjes met de
personificatie's van de Elementen en de Kunsten boven de deuren en de schoorsteenmantel en de ornamentale plafondbeschildering stammen uit dezelfde tijd als
het behang. De raamhorren van dit vertrek en van de aangrenzende secretarie hebben
een gesneden rococolijst. Op de verdieping een tegelschouw ; in de aanbouw aan
de Zaanzijde een smuiger. Voorts is er in het gebouw nog een los tegeltableau aanwezig met een walvisvaarderstafereel (twee der schepen dragen resp. de jaartallen
177o en 1757).
HET WEESHUIS, Weeshuispad io, is een in 173o opgetrokken en in 1835 gewijzigd gebouw van twee verdiepingen met een rechtafgedekte voorgevel. Tot '855
ook raadhuis (VAN DER AA, blz 29). De ingang heeft een pilasteromlij sting.

Weeshuis

PARTICULIERE GEBOUVEN
Indien niet anders vermeld, slechts een verdieping hoog.
Bosstraat 2. In een gaaf houten huis, XVIIIa, een smuiger met o.a. de allegorische Bosstraat
figuren van de Hoop en de Liefde.
ie Ezelspad 3. Inwendig een smuiger, XVIII.
Ezelspad
ie Ezelspad I3. In- en uitwendig gaaf houten huisje, XVIIIa, opmerkelijk, doordat
zich in de voorgevel, behalve een gewone ingang, een z.g. dooddeur bevindt.
Gorterspad 41. Houten huisje, XVIIIa, met aan de zijkant een afluiving en inwendig Gorterspad
een smuiger.
Hazepad 1. Houten huis van drie vleugels van verschillende ouderdom, XVIII B– Hazepad
XIX A, het middengedeelte voorzien van een dakkapel met fronton en zijmeanders.
Hazepad 1 z. Houten huis, XVIIIc, waarvan het voorschot met uitgezaagde windveren, bekroond wordt door een spiraalvormig gesneden makelaar en de ingang een
bovenlicht en zijlichten bevat. De z.g. dooddeur, Welke het gebouw oorspronkelijk
bezat, is in 1911 verdwenen, evenals de oude schuiframen (vgl Het Huffs Oud en
Nieuw, 190 9, blz 3 60, fig 7).
Lagedijk 1 3 . Houten huis, XVIII A, van twee verdiepingen onder een aan twee Lagedijk
zijden afgewolfd zadeldak. De ramen in de overgekraagde voorgevel deels gewijzigd. oneven nummers
Lagedijk 3i. Recht afgedekte houten gevel van twee verdiepingen, XIXa, boven de
op consoles rustende kroonlijst waarvan zich een attiek bevindt.
Lagedijk 39. In i88z tot woonhuis verbouwd houten pakhuis van twee verdiepingen
onder een schilddak. Een bord boven de ingang vermeldt Anno / 165o. In de tuin
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staan vijf levensgrote natuurstenen beelden, XVIIIb, op rococovoetstukken. Deze
beelden, voorstellend Bacchus, de Ochtend, de Middag (Apollo), de Avond en de
Nacht, zijn afkomstig van een huis aan de Oostzijde (Molenbuurt) to Zaandam; zij
werden in 1804 naar bier overgebracht (vgl De Zaende, 1948, blz '22), p1 LXX VII,
188/9.
Lagedijk 69. Boven de ingang een gesneden fries met loofwerk, XIXa.
Lagedijk 8 9. In een moderne gevel een steep met A° 1698.
Lagedijk Lagedijk 48. Door een met de straat parallel gelegen zadeldak afgedekt uitwendig
even hummers
gaaf houten woonhuis, XIXa, waarvan de rechtafgedekte voorgevel, pl LXXV,
182, een ingang met een snijraam en een gesneden deur bevat, geflankeerd door
pilasters met composietkapitelen, waartussen een gesneden fries. De dakkapel boven
de ingang prijkt met Ionische pilasters, zijmeanders met rozetten en een fronton.
Zowel aan de voor- als aan de achterzijde zijn de vensteromlijstingen voorzien van
gesneden versieringen in een late Lodewijk XVI-trant. Aan de achterzijde bevindt
zich een door een schilddak afgedekte aanbouw, pl LXXV, 18o, waarvan de gedeeltelijk op Ionische zuilen rustende overstekende en uitwendig door lisenen gelede
verdieping met de Zaankamer aan alle zijden vensters heeft, van Welke er twee
overhoeks zijn geplaatst.
In het huis is, behalve de nog gave keuken, de trapleuning en de decoratieve beschildering van de zolder, vooral het interieur van de Zaankamer van belang; de
lichtblauw geschilderde met een gouden bries afgezette betimmering, het gestucte
plafond en de schoorsteenboezem, waarvan de door twee gesneden wandluchters
geflankeerde spiegel correspondeert met een spiegel aan de tegenoverliggende wand,
vertonen een late Lodewijk XVI-stijl. Het snijwerk boven de gesneden dubbele
deuren bevat de attributen van handel en zeevaart.
Lagedijk 5 2-54. Houten huis, XIXa, waarvan de deels gewijzigde voorgevel eenvoudig versierde vensteromlijstingen heeft. Boven de gevel een dakkapel met een
fronton en ingezwenkte zijstukken.
Lagedijk 56. Aan de achterzijde twee aanbouwen, elk voorzien van een ingezwenkt
voorschot met zijmeanders en een fronton, XIXa.
Lagedijk 76. Rechtafgedekte Zaankamer, XIXa, met twee overhoeks geplaatste
vensters.
Lagedijk 80. Koopmanshuis, gebouwd in 1706 en sindsdien meerdere malen o.a. in
1765 en 183o uit- en inwendig gewijzigd en in 194o ingericht tot huisvesting van
de Zaanl. Oudheidkamer (vgl Het Huffs Oud en Nieuw, 1 909, blz 3 65. – 5 o Jaren
Zaanstreek, blz 7o vlg. – zie ook blz '72), pl LXXVIII, 1 9 1, LXXIX ; LXXX,
1 96 en LXXXII, 202. Het bakstenen voorgedeelte, XVIIIc, van twee verdiepingen
wordt gedekt door een laag schilddak, welks nokhoeken door schoorstenen geaccentueerd zijn. De ingangsomlijsting van Ionische pilasters met zijlichten omvat
een gesneden Lodewijk XVI-deur en een snijraam in dezelfde stijl. De bakstenen
uitbouw aan de achterzijde heeft boven de keuken een houten dakkapel met een
gebogen fronton. Rijk uitgevoerd is de in i83o aangebouwde Zaankamer, pl LXXXII,
2,02. Deze is voorzien van twee overhoeks geplaatste vensters. Het dak wordt afgesloten door een ingezwenkt voorschot met een fronton, zijpilasters, een gesneden
guirlande onder de top en een gesneden vensteromlijsting, terwijl zich aan de
tuinzijde een houten dakkapel met een fronton en zijmeanders bevindt; in het
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fronton van het voorschot een gesneden bijenkorf. De borstwering van de houten
vlonder prijkt met de voor het begin van de i9de eeuw karakteristieke ovale kussenpanelen.
Het interieur is vrijwel gaaf bewaard. De voorkamer, pl LXXIX, waarin de schouw
en de betimmering zijn uitgevoerd in rococostijl, heeft langs de wanden beschilderd
behang met landelijke taferelen, gemerkt : WM Uppink 183o. De en camaieu
geschilderde mythologische voorstellingen boven een der deuren en boven de met
snijwerk versierde voormalige bedstede tegenover de schoorsteenmantel stammen
uit dezelfde tijd als het behang. De gesneden spiegel van de schoorsteenmantel prijkt
met de attributen van handel en scheepvaart. Op de raamhorren, XIXa, is een afbeelding van de voormalige papiermolen De Veenboer aan het Guyspad geschilderd.
In de keuken een smuiger, XVIIIa, pl LXXVIII, 191. De Zaankamer is in een
karakteristieke vroeg i9de eeuwse trant versierd met snijwerk aan de deuren en het
plafond; de schoorsteenmantel heeft er de vorm van een door Ionische halfzuilen
geflankeerde rondboognis, waarboven een wapenschild met een bijenkorf voorkomt
tussen twee putti.
Als onderdeel van de verzameling van de Zaanl. Oudheidkamer zijn in de voor- en
achtergevel enige gevelstenen ingemetseld van afgebroken Zaanse gebouwen.
Lagedijk 9o. Weer toegepast aan een modern huis het bovengedeelte van een ingezwenkt door een Lodewijk XVI-vaas bekroond voorschot en een Lodewijk XVIsnijraam met een bijenkorf.
Lagedijk 92-94. Houten huis – XVIIIc/XIXa, ramen gewijzigd – met in de rechtafgedekte bakstenen voorgevel, een hoofdingang met een gesneden deur, XIXa,
en een Lodewijk XVI-snijraam, omlijst door gegroefde pilasters met composietkapitelen en een gesneden dessus-de-porte met de emblemen van handel en scheepvaart, XIXa, pl LXXX, 194, de zijingang in de meest rechtse travee heeft een gesneden Lodewijk XVI-deur en een snijraam, XIXa. De beide houten dakkapellen
zijn voorzien van een fronton en zijmeanders. De Zaankamer, XVIIIc, heeft twee
gebogen hoekvensters en een ingezwenkt rococovoorschot, pl LXXXII, 200/201.
Inwendig o.a. een tegelschouw en gesneden binnenblinden in Lodewijk XVI-stijl.
Lagedijk 102. Bakstenen woonhuis van twee verdiepingen, XVIIId, waarvan de
rechtafgedekte achtergevel geleed wordt door een middenrisaliet met een gesneden
vensteromlijsting in Lodewijk XVI-stijl, pl LXXXII, 200.
Lagedijk 104. Raadhuis (zie blz 166/7).
Lagedijk 1 IO-I 12. Grotendeels houten huis, XIXa, p1 LXXXI, 199, en pl LXXXII,
200, van drie t.o.v. elkaar loodrecht gebouwde gedeelten. De naar de straat toe
gebouwde linkervleugel heeft aan de voorzijde, boven een gepleisterde bakstenen
onderpui een ingezwenkt voorschot met een fronton, zijpilasters, een gesneden topguirlande en een gesneden vensteromlijsting. Aan de achterzijde een overgekraagde
topgevel met uitgezaagde windveren. Het dak van de met de straat parallel gelegen
middenvleugel wordt rechts afgesloten door een overgekraagde topgevel met windveren en een getorste makelaar. Boven de rechtafgedekte voorgevel van dit gedeelte,
die evenals de rechter zijgevel van de eerstgenoemde vleugel uit baksteen is opgetrokken en geleed door hoeklisenen, een houten dakkapel met zijkrullen en een uitgezaagde Lodewijk XVI-vaas. De gevelsteen met 1749 en de afbeelding van een
bijenkorf moet van een voorafgaand huis of van elders afkomstig zijn. De door
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Ionische pilasters geflankeerde hoofdingang bevindt zich in de deels vrijgelegen voorgevel van de achtervleugel, waarvan het zadeldak aan de Zaanzijde wordt afgesloten
door een ingezwenkt voorschot met zijpilasters en een gebogen fronton boven een
bakstenen onderpui met twee overhoeks geplaatste vensters. Aan de tuinzijde twee
dakkapellen, die evenals de dakkapel boven de achtergevel van de middenvleugel
met zijkrullen versierd zijn. De schuiframen zijn gedeeltelijk vernieuwd.
Een der kamers bezit nog een betimmering, geschilderd behang– met landschappen
en buitenplaatsen–, twee en camaieu geschilderde dessus-de-porte – met allegorische
voorstellingen – en een marmeren schouw met tegen de mahoniehouten boezem, boven
de door twee wandluchters geflankeerde spiegel, een schilderstukje met drie engeltjes;
alles XIXa, pl LXXVIII, 190. In de keuken een tegelschouw, XVIII.
Lagedijk 114. Sterk vernieuwd woonhuis – in oorsprong XVIIId –, waarvan de
t.o.v. de straat loodrecht gebouwde bakstenen vleugel aan de voorzijde twee overhoeks geplaatste vensters heeft en een ingezwenkt voorschot met zij meanders
– waarin rozetten –, een gesneden topguirlande en een Lodewijk XVI-vaas als bekroning. Boven de rechtafgedekte voorgevel van de houten zijvleugel een attiek,
doorbroken door een dakkapel met een bekronende Lodewijk XVI-vaas. Voor het
huis een tuinbeeldje, de Faam voorstellend, XVIII, pl LXXX, 199.
Lagedijk 1 z 2. Woonhuis, XIXa, p1 LXXX, 19 7, aan de voorzijde voorzien van
een ingezwenkt voorschot met een gesneden Lodewijk XVI-vaas als bekroning, zijpilasters, een gesneden vensteromlijsting en topguirlandes boven een bakstenen
onderpui met twee overhoeks geplaatste vensters. De geheel houten achtergevel,
waarachter zich eertijds de Zaankamer bey ond, bestaat uit drie rondboogdoorgangen
tussen Korinthische pilasters en een mezzanineverdieping, die versierd is met twee
grote leeuwenmaskers. Boven de bakstenen linkerzijgevel een houten dakkapel met
zijmeanders. De ingangspartij in de zijvleugel rechts wordt gevormd door een
portiek van twee vrijstaande zuilen met composietkapitelen voor twee overeenkomstige pilasters ; het geheel afgedekt door een architraaf en een langs de aangrenzende zijgevels van de hoofdvleugel doorgetrokken attiek, die versierd is met
guirlandes. De dubbele deuren met diamantkoppen en leeuwenmaskers, het snijraam
en de koperen klopper in de worm van een hand zijn nog origineel. De schuiframen
zijn gewijzigd.
Lagedijk 1 5 6. Houten huis, XIXa, onder een met de straat parallel gelegen zadeldak,
dat links wordt afgesloten door een houten puntgevel en rechts door een ingezwenkt
voorschot met zijmeanders en een gewijzigde top met uitgezaagde windveren. De
ingang in de rechtafgedekte bakstenen voorgevel heeft een omlijsting van pilasters
met composietkapitelen. Het snijraam bevat de emblemen van handel en scheepvaart.
Lagedijk 1 74. In- en uitgezwenkt voorschot, XIXa.
Lagedijk 1 9 4. Ingezwenkt voorschot met een fronton en zijmeanders boven een bakstenen onderpui, XIXa.
Lagedijk 238. Grotendeels houten huis, afb 42, p1 LXXX, 19 5 en LXXXI, 198,
in 1795 gebouwd naar ontwerp van Samuel Daesdonck (de ontwerptekening
nog aanwezig in de Zaanl. Oudheidkamer) en o.a. in 185 3 en 1903 hersteld (Het
Huffs Oud en Nieuw 1909, blz 364 vlg). Het voorste gedeelte – afgedekt door een
met de straat parallel gelegen zadeldak, waarvan de eindgevels worden bekroond
door getorste makelaars – heeft een bakstenen door hoeklisenen gelede voorgevel
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met in het midden de hoofdingang. De gesneden
deur, het snijraam met de emblemen van handel en
scheepvaart en de Ionische pilasteromlijsting zijn
uitgevoerd in de Lodewijk XVI-stijl. Het gesneden
fries boven het snijraam, bevat een medaillon met de
afbeelding van een mol, gehouden door twee putti,
greg
en, evenals het snijwerk onder de kapitelen, allerlei
emblemen, die op handel en nijverheid betrekking
hebben. Boven het snijraam staat 'T KOOPMANSHUYS
'D Alm, A° 1795. Boven deze ingang een dakkapel,
waarvan de gesneden omlijsting met zij meanders
sinds 1853 bekroond wordt door een bijenkorf.
Boven de zijingang rechts een gesneden vaasvormige bekroning. De stoep van de hoofdingang
en de ramen stammen uit de vorige eeuw. Van de
achterwaartse uitbouw heeft de zijgevel een afluiving en de eindgevel een getorste makelaar.
O
10M
Inwendig is de met Lodewijk XVI-snijwerk verI
.
.
sierde gang nog intact. In de tuinkamer bevinden
Mb. 42. Zaandijk. Lagedijk 238
zich en camaieu geschilderde dessus-de-porte
met de symbolische voorstellingen van handel, scheepvaart, vrijheid, gelijkheid en
broederschap, XVIIId. Vermeldenswaard zijn voorts een tegeltableau van de walvisvangst, XVIId, door Cornelis Boumeester, afkomstig uit een huis aan de Gedempte
Gracht to Zaandam, een kleiner tegeltableau met een walvisvaarder, XVIId, afkomstig uit het huis Lagedijk 13, en een pendant van het tableau van C. Boumeester.
De geschilderde voorstellingen van de walvisvangst boven de deuren van de keuken
zijn resp. van A. Klok 1744 en J. Wijenberg 1752. In de twin staat op een rococovoetstuk een tuinbeeld, de Winter, XVIIIc.
Lagedijk 240. Woonhuis, XIXa, waarvan het zadeldak aan de voorzijde wordt afgesloten door een ingezwenkt voorschot met een fronton en zijmeanders boven een
bakstenen onderpui, die links voorzien is van een natuurstenen aanzetkrul. De houten
achtergevel wordt bekroond door een gesneden makelaar. De gesneden Lodewijk
XVI-deur en het snijraam met de emblemen van handel en scheepvaart, worden
geflankeerd door pilasters met composietkapitelen, waartussenin drie geschilderde
wapenschilden voorkomen en het opschrift: Van Ouds / Het Noorder Huffs.
Verlanepad 2,. Ingezwenkt voorschot met een fronton en zijmeanders, XIXa.
Weeshuispad 1. Inwendig een smuiger en resten van een i8de eeuwse betimmering.
Zonnepad 1-3. Houten huis van twee t.o.v. elkaar haaks geplaatste vleugels. Aan de
zuidkant een in- en uitgezwenkt voorschot met een rococokuif, zijkrullen en guirlandes, XVIIIc. Aan de oostzijde een topgevel met uitgezaagde windveren.
De Koperslager, oliemolen aan weg en Zaan, bestond reeds in 1635, na brand in
1724 herbouwd; achtkante bovenkruier met spruiten en stelling op een houten
schuur; de romp en de kap met riet bekleed (BOORSMA, blz 165).
De Zoeker, oliemolen, windbrief van 27 April 1676; achtkante bovenkruier als
boven (BOORSMA, blz 145).

Verlanepad
Weeshuispad
Zonnepad

Molens
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De Dood, meelmolen aan weg en Zaan ten Z. van de Julianabrug; achtkante bovenkruier ; windrecht d.d. i6 September '16 5 6 (BOORSMA, blz 163).
Zaanl.
Oudheidkamer

De Zaanl. Oudheidkamer, van 1892 tot 1939 gevestigd in enkele vertrekken van
het raadhuis en sindsdien in het voormalige koopmanshuis Lagedijk 8o (zie De
Nederl. Musea, blz z88. – zie ook blz 168/9), bevat een verzameling van voorwerpen,
die betrekking hebben op leven, bedrijf en cultuur van de Zaanstreek. Van topografisch belang is o.a. een gekleurde tekening, XVIII B, van de oostelijke straatwand van de Westzijde te Zaandam. Voorts o.a. een z.g. dodenboom. X ?, afkomstig van een in 1905 bij de Hembrug gevonden grafveld. Scherven van dit grafveld
in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden (vgl blz iv).

ZUID- EN NOORDSCHERMER
GROOT-SCHERMER
Raadhuis

HET RAADHUIS, voorheen RECHTHUIS VAN ZUIDSCHERMER, en het
voorm. RECHTHUIS JE VAN NOORDSCHERMER vormen Binds de verplaatsing
van het laatste in 1 9 39 tezamen een complex.

Geschiedenis GESCHIEDENIS. De

plaats Groot-Schermer bestond vroeger uit twee dorpen, n1 Zuidschermer
en Noordschermer, elk met een eigen rechthuis. Deze gebouwtjes, blijkens muurankers resp.
daterend uit 1639 en 165 2, waren er in de loop der jaren niet fraaier op geworden; zo werden
zij o.a. ontsierd door een lelijke pleisterlaag. Bij de restauratie in 1939 heeft men het voormalige rechthuisje van Noordschermer, op de fundering na, afgebroken en achter het raadhuisje weer opgebouwd; de beide gebouwen verbond men aan elkaar door een nieuwe tussenvleugel. Men bracht weer kruiskozijnen aan en gaf de tijdens de i 8de eeuw gewijzigde gevelbeeindigingen van het raadhuis de vorm, Welke zij volgens oude afbeeldingen bezeten hadden
(tekeningen door C. Pronk, 1 720, en H. de Winter, 1743, in de collectie van de met de
restauratie belaste architect, wijlen A. A. Kok te Amsterdam). De funderingen van het
voormalige rechthuis van Noordschermer aan de noordzijde van het dorp is omwille van
het historische belang geconserveerd (VAN DER AA, blz 147. – N.H. Oudh., II, I, blz 53).

Beschrijving
Uitwendig

Het raadhuis, pl LXXXIII, opgetrokken van baksteen met toepassing van natuursteen heeft, evenals de raadhuizen van Graft, Jisp en De Rijp en eertijds het raadhuis van Assendelft, topgevels aan drie zijden. De op het 0. gelegen voorgevel en
de zuidelijke zijgevel zijn trapgevels. De andere iets eenvoudiger behandelde met
bakstenen rollagen afgedekte zijgevel heeft een in- en uitgezwenkte, halverwege
onderbroken contour. De muurvlakken worden horizontaal geleed door enige waterlij sten, terwij1 uitspringende hoek- en boogblokken van natuursteen en terugliggende
boogtrommels boven de vensters zorgen voor enig relief; dit laatste in tegenstelling
met het negen jaar oudere raadhuis van de Rijp, waar reeds duidelijk de voor de
gevorderde 1 7de eeuw kenmerkende verstrakking blijkt uit de vlakkere gevelbehandeling. In de zuiderzijgevel muurankers met ANNO / 1639. Boven de korfbogige
hoofdingang een gepolychromeerd natuurstenen relief met een voorstelling van de
haringvangst en onder het zoldervenster een steen met de allegorische figuur van de
Gerechtigheid. De toppilaster van de voorgevel, waaraan een smeedijzeren hijsbalk
is bevestigd, droeg eertijds een schildhoudende leeuw.
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De naar het N. gekeerde voorgevel
van het voorm. rechthuisje an
Noordschermer heeft een door bakstenen collagen afgedekte beeindiging boven een horizontale waterlijst ;
de toppilaster wordt bekroond door
een schildhoudende leeuw. Boven de
met natuurstenen hoekblokken verle0
l oM1
vendigde rondboogingang bevinden
zich een gepolychromeerd reliefje met
1762
Af b. 43. Grootschermer. Herv. Kerk,
de allegorische figuur van de Gerechtigheid en jaartalankers met 1652, welk jaartal bovendien in de sluitsteen voorkomt.
Het kruisvenster wordt afgedekt door een ontlastingsboog, welke twee kleinere bogen
omvat. De getorste schoorsteen op de achtergevel is een product van de restauratie.
De schouw in het raadhuis is samengesteld uit van elders afkomstige oude fragmenten. Te vermelden is nog een eiken kast met een gesneden rococokuif, XVIIIc.

Voorm. rechthuis
Noordschermer

Inwendig

DE HERVORMDE KERK is een driezijdig gesloten georienteerd zaalkerkje, Herv. Berk
afb 43, met een houten torentje op de westgevel (Oudh. en Gest., II, blz 52. –
Teg. Staat, VIII, blz 390. – N.H. Oudh., II, 1, blz 52. — Gen. en Herald. Gedenkw.,
III, blz 3o9/1o).
Een steep boven de ingang vermeldt het bouwjaar 1762. De steunberen hebben een Beschrijving
ingezwenkte buitenlijn. Hoogst eigenaardig zijn de bakstenen vullingen van de rondboogvensters, een snort ontaarde tracering, Welke blijkens het nog oude glas voor
een deel origineel kan zijn. De vloer is geplaveid met zerken.
De kerk bezit:
Eiken zeskantige preekstoel, XVIIa, pl LXVIII, 161; hetzelfde type als die van Preekstoel
Medemblik ; de panelen van de kuip versierd met gesneden reliefs met voorstellingen
van de verspieders van Kanaan ; Kore, Datan en Abiram (Numeri 16/7); de Koperen
Slang; Baladm en de ezel; en de Wegvoering in de Babylonische gevangenschap (?).
Doophek en
Eiken doophek en -banken, XVIIIa.
-banken
Koperen doopboog, XVIId, met het gemeentewapen tussen dolfijnen; koperen Koperwerk
lezenaar, XVIId; koperen lezenaar met het opschrift GEGOTEN DOOR BORGHART IN
ENGHUISEN en MRS 1764; koperen doopbekken met -houder, XVIId; koperen zandloperhouder, XVIId.
Enige eiken kerkbanken, XVII.
Banken
Drie koperen kaarsenkronen, een koperen blaker en twee koperen kaarsenarmen; Lichtkronen
alles XVIId.
Uurwerk
In de toren een i7de eeuws uurwerk.
De klok, diameter IIO cm, heeft als randschrift: DIRCK CLAESEN SCHEEPEN ENDS Klok
JAN LUBBERTSEN VROETSCHAP DER DORPE SCHERMER ANNO 1648 IN AUGUSTUS
ASSVERVS KOSTER ME FECIT AMSTELREDAM, en tweemaal het oude en tweemaal het
nieuwe wapen van het dorp.
Grenspaal, XVIII, met de wapens van Schermerhorn en Groot-Schermer (vgl blz '27
en De Speelwagen, 1951, blz 266 en 1951, afb t.o. blz i2i).

REGISTERS
OPMERKINGEN BETREFFENDE DE INRICHTING
VAN DE REGISTERS
Bij alfabetische rangschikking van de namen van personen en plaatsen golden de
ij voor i gevolgd door j, en de c die ook als k wordt uitgesproken voor een k.
De namen van God, de Christus, heiligen, bijbelse en mythologische personen en —
wanneer zij deel uitmaken van allegorische voorstellingen — historische personen
uit de oudheid vindt men in het zaakregister.
Een afzonderlijk register van afbeeldingen en platen is niet in dit werk opgenomen.
Men vindt de gezochte afbeeldingen en platen door de tekst op to slaan, die steeds
naar afbeeldingen en platen verwijst.

ALGEMEEN PERSONENREGISTER
Bladz.
Aartszoon, Jacob .
Abrahams, Claes
Admiraal, Cornelis Dircksz .
Aerlinck, Jacobus Matijsen .
Alcmade, Flores van
Aldewereld, Joannes
Alewijn, Frederik .
Antonisz., Adriaen .
Assendelft, Gheraet van
Backer . ...
Backer, Jan Allertsz.
Backer, Cornelis Jansz.
Backer, Meerten Jansz.

II I

39

89

27
z6
116
13
88

5
124
73
73
73

Batz ....

46

8i
63

Bak, Cornelis ...
Bannink Kok, Frans .
Bastiaans, Tys ..
Baurscheit jr., J. P. van .
Beek, Jacob van der.
Beets, N. . ..

Berckheyde, J ..
Berg, Toon
Bertichen, L. G. ..
Bet, Claes Cornelissen
Bet, Cornelis Jansen .

42
109
148

120, 123
153
82
82

Bewie, zie Green
Blauw, C..

-2
.
Blauw, Dirk
. 147
Bloc k, V.. ...........
42
Boes, Claes Ysbrandtsoon
97
•

8
Bogaerd,
Maria, echtgen. van Lambertus Twisker
4, 48, 135, 136, 157, 160
Bogaert, Joannes
.. . 2, 48, 76, i6o
Bogaert, Thomas

Bogtman, W. ..
31, 38, 39, 41, 149, 151
65
Bohemen, N. van
27
Boonacker, J W
.
67
Boom, Cornelis Claasz. .
..... . 54, 59
Boot, wapen ...
26
Boot, Roelof ...........
Borchhardt(Borghart), Johannes . . . . 99, 173
Bosboom,J. ...
. •
37
. 85, 89
Bossu, admiraal ..
Bost, Harmen Janz. .
•
37
Both, Thomas ..
Boumeester, Cornelis
Brandt, Reinier ..

99
. 171
. Ioo, 115

.
Bray.
,
de .
J
105, II()
Bredehoff,geslacht- van
Bredehoff, Francois van - vrijheer van Oosthuizen 109
8
Bredehoff, Johanna Elisabeth van . . . . .
Brouwer, Jan Claesz..
Brouwer, Nicolaas .
..
84
Brouvier, Nisa ..38
Brouwer, Vincent .
42
123
Bruno, Hendrick ..
98
Bruyn, Jacob Ianssoon
113
Bu Seri, Jan ...
170
Daesdonck, Samuel .
Decker, Harme Klase
153
127
Deken, Aagje
..
154
Dekker, Diewertje .

Dekker, Maartje Claas
. 154
Delft, Nicolaas ..
39, 40
. 153
Demont, Jacob ..
Derck, Joan Nicolaas44, 46

Bladz.
Deutz van Assendelft, Willem Cornelis . . •
5
Deventer, Jacob van • 24, 25, 5o, 85, 88, 89, 98, 113
Diesen, van .
155
Dille, Claes .
135
Dirksz., Claes .
3
Dirksz., Cornelis .
89
Dirksz., Pieter .
3
Dircxsz., Symon ...
39
Ditmarsch, Dirk Wynandsz .
i8
Doitsma, I. ...
109
Doncker, Herman .
27
Dou, Jan Jansz. ..
29
Duncanus, Martinus
144
Duyschot, Johannes . ..
Ebbekingh, Pieter Cornelisz .
. 2,14528
Ebmeyer, Maria
156
Eggairt (Eggert), Willem
63, 123
Egger, Pieter Heyndriksz.
• 73
Engels, Jan ....
3 0, 43, 46
Engelsman, Jan Merist .
. 131
Everdingen, C. van . .
1, 135
Everts, Klaas ..
155
Fabritius, Carel ...
Fabritius, Pieter Carelsz,
Ferdinandus ..
Flentrop, H. W. .

8
8
29

69
Flinck, G. . . . . .
114
Floris V, graaf van Holland
85
Frederik Hendrik, prim van Oranje
27
Fremy, Claudi .
• 237
Fremy,
Mammes .
• '28
Frowein, H. ..
. . 119
Frowein, J. F. L.
61, 89, 119
Garels, R. ...
. . 1I5
Geest, Jacob de .31
Gekeer, Josua .
•
73
Gerritsz., Dirk .0
Gerritsz., Gerrit Willem
. •
73
Ghein, Pieter van den..
30, 43, 4 6 , 49
Graeff, wapen de ..... . . .
65
Graeff, Jacob de - heer van Zuid Polsbroek .
63
Graeff, Pieter de ...
63
Graeff,
geslacht van der
10
Grave, Albartus de . .
150
Green, Engeltie - weduwe Bewie .
Gorstenhouwer, J . H. G ...
Haan, D. . .

Hals, Frans .
Hart, A. van der .
Havenbergh, W. .
Haze, Melchior de
Heemskerk, Arent
Heemste, Neeltje ..
Hemony, Franciscus

Hemony, Petrus ..
Hens, Symen Jacobsz. ..
He en Hendrik Samuelssoon
Heynsz., Pauwel ..
Hoef, Dirck van der.
Holbach, M. J. ..
Holsteyn, Pieter ..
Honthorst, G. van .
Hooge, Romeyn de .
Hoogland, Arend .
Hoolwerf, Jacob Ripperse van

ioo
97

137
18
29

99
6
115
. 43, 46, 132, 146
.. 85, 126, 132

98
39
• 117
.
47
124, 25, 131
I24
. 149
. 1, 29
.
8
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Bladz.
Hooy Symonsz., Aart .
113
Hooy ,
Simon Cornelisz.
113
Hop
G. ..
,
137
Hop, JJ.
137
Hop, K. ...
137
Hop
,
P ....
. 137
Horsthuis, G. J. .
149, 155
Hottentot, Cornelis
. 113
Honten, G. van ...
150, 153
Houtinck, Pieter Willemsoon .
•
97
Houttuin, Antonius ..
38
•
Hugo ....
133
Hulskemp,
er Dirk
I00
Husly,
Hendrik .
• 138
Huslyacob
, J. .
. 138
Jacoba van Beieren,
gravin van Holland
• 85
jacobsdr., Annetje
• 135
Jacobsdr., Baafje .
• 135
Jacobsz., Bartel .
150, 153
Jacobsz., Sijmen .
. 111 15931
Jan van Beaumont ......
72
.
Jan van Beieren, ruwaard van Holland
. 114
Jarmes, Pieter Dircks .
•
73
Jansen, Jacob ..
.
28
jantzen, Ferd. B ..
Jong, Jan Pieters de .
74
.
Jongejeugt, Cornelis
44
Jongewaard, S. Sz. .
. 138
Jong,
h Jacob . .
26, 27
Jonker, J.. ..
. 137
Kalf Corn. D ..
. 157
Calf, Nicolaas
. ....
Karel V, keizer van Duitsland .
24, 29, 51, 81
Kas, Jan Gerritse ..
155
Kerrebijn . ...
• 155
Ketel, Pieter Iacobssoon
•
97
Keyser, Hendrick de .
. 8, 62
Christiaens, Willem ..
.
131
Kisselius, Joh. Henr. ..
• 155
Claes-Hugo, Elisabeth .
. 6o
Claes, Hillegont ...
59, 6o
Claes, Jan Michiels . .
6o
Claesen, Dirk ...
173
Claesz., Remmert
40
Klok, A.. ....
171
Clock, Cornelis Cornelisz.
39
Cluve, Coo de ..
152
Knipscheer, H. .
146
Knol, Klaas Kz. .
115
Knoop, Otto ..
18
Coeck, Hieronymus .
1
Coene, Tobias de .
8
Coenen, geslacht ..
15o
Coenen, Jan Jacob .
15o
Kok, A. A. ...
. 31, 98, 1o6, 172
Constant, geslacht .
. . 132
Kooker, Cornelis de .
. 1'6
Koppen, Wouter
. 127
Cornelis, Frans .
Koster, Assuerus
. 8;, 13. 2, 14731
Costerus, geslacht
.
88
Kraft, Tymon .
. 143
Crap,
Willem ..
84
Kramer, Hendrik
77
Kreetsmer
...
47
Cressant, J. M. ...
148
Creutz, Johannes Samuel
137
Crivelli, J. B. ..
137
•

•

Bladz.
Krumpelman, H ..
Kuck,
y
Cornelis Aerentsz.
55
•37'142
Ku loran E. ..
. 114
Kuyper, Jacques .
•
97
Cuypers, Joseph .
• 31
Lamoraal, graaf van Egmond
• 40
Langedijk . ...
29
•
Lankhorst, Jan ..
18
Latenstein, A ...
. 68
Lee
water JJ. Az .
6, 13, 119
Leeuw, Evert de ..
152
Leeuwen, van .
116
Lely
,
Peter .
114
Ley ,
v . d. . ...........
38
Lewe van Middelstum-Nahuy,
s Petronella Sara
Gertruda . .
97
Lingen, J. V. d. .
9o, 105
Lolkes, Tjerk ..
27
Lubbertsen, Jan .
173
Lugt, Maria ..
156
Luther, Maarten ...
155
Maarschalkerwaard en Zn. .
155
Maju, J. . .
144
Manen, Gerrit van
73
Manicus, Frederik . . .. ..
158
Margaretha van Henegouwen, keizerin, gravin
van Holland ...
. 114
Marshoorn, Abraham .
I, 113
Mas, Jacob ...... . . 113
Maurits, prins van Oranje-Nassau . . z7, 4o, 54, 62
Maximiliaan van Oostenrijk, keizer van Duitsland 14
.
Mein, Wahgh Corn. .
69
Meurs, Henricus .
1 8 , 46
Meyer, J. de . .
15, 68, 71, 75, no, 137, 139
29
Micheel, Jeremias .
Miedszoon, Symon .
95
Mierevelt, M. van
114
Mijle, van der .
42
Mitterreiter, JJ.
158
Moenensz., Melijs
43
65
Moer,Jaspar ..
Moer, Wilhelmus
65
Moermans, Joan ..
160
Moeskoker, Gerard .
84
27
Molenaar, J. ...
Molenaer, Jan Miense . .
4
Molenaer, Willem Dircksz. .
73
Montigny, Rodolphus de .
74
Moy, Heyndrik Willems .
73
Moyevries, Ian Cornelissoon
97
Muller, Christiaan .
155
Muller, Wouter ..
. 117

Munnekemolen, Joh.
Muylwijck, Catharina
Nanning Kok, Trijntje ..
Nen, Neeltje Jans . ...
Nicolaas II, czaar van Rusland
Nicolas, F .....
Nieng, Adriaen Jzn.. .
Nieuwenhuyzen, Jan .
Nieuwenkamp,
W. O. JJ.
Noorden, Claes . .. .....
Ockerts, Joan - heer van Schoonewal .
Oostfries, Catharina . .
149,
Oostvries, Jozef S. .
Oostwoud, JJ.
Oudewater . .
Ouwater, L ..

•
.
.

42
115
18

157
166
40, 120
.
6o

.
.

55, 97
6o

150
. 115
150, 155
124, 120
.
1o8

85
25
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Bladz.
Overlander ,
Vol kcrt .
63
Os, Dirk van .
•
13
Os, Sara van .
.
8
Pau, I.. .
• 137
Pauw, G. ...
. 137
Pennemes, P. B. .....
162
Persijn, Jan - beer van Waterland . .
..284:142884456
Persijn, Nicolaas - beer van Waterland
Peter de Grote, czaar van Rusland
. 166
Petri, Franciscus ..
. 116, 117
Pick, Dorothea .
. 156
Post, Pieter .....
. 6, 13
Philips II, koning van Spanje .
Pietersz. ....
Pietersz., Claes .
30
•
Pietersz., Lenert .
39,40
Pinxteren, J. van
.
• 145
Ploeger, Cornelis Corn. .
.
67
Pont . . ....
•
54
Prins, Pieter Auwelsz. ....
. . 123
Pronk, C.. . . .44, 63, 89, 91, TOO, 113, 114, 172
Pronk, Hildebrand . . .
^
1
Put, Arent van de .
105, 132
Rave, W. ..
2 7, 54
Reindes, Rs .
. 137
Reinders, S. ..
• 137
Reland, Johannes . ..
. 126
Rethmeyer, Diderick Wilhelm
. 113
Reyersz., Jacob ...
68,69
Reygersberg, Johan van
8
Renders Jan
an .
137
Riccen, Frederik .
115
Riccen, Ventidius
115
Richter Cpn., J. G. .
97
Rik, D. J. ..
150
Ring,
h Ian Remmersoon
97
Ritter, N.. ... .
65
Robbertson, Richard .
154
Rogheir, Gerrit Jacob .
128
Roosendael, J. F .. .
160
Royaards, C. W. ..
6
Rubens, P. P ..
76
Saane, Hendric van .
155
Sabelis
. ..
I20
Saenden, Heren van .
Saenredam, Jan
4
Saenredam, Pieter .
.
4
Salm, Klaas Alewijnse
. 153
Santijn, wapen ..
.
65
Schermer, Theodorus
. 147
Schimmel, Gerhard .
42, 65
Scholten, W. A. ..
. 148
Schongauer, M. .
. 49
Schot
42
Schouman, A. ... 4 2, 63
Schultinck, Regina .
. . 147
Schuppius, G. St ..
.
37
Sem, Jacob Simonsz .
. 97
Sigault, Charles ..
.
97
Simons, Jacob .
. 132
Sitten, Baltus van
. 156
Slicher, geslacht .
. 103
Slob, J. J ...
39, 109
Smit, Barend . .
.
37
Smit, J. H ...
. 146
Snelle, Leonard .
.
1
Sogteren, Jan van
. 138
Sonnier, Jean
48

Bladz.
Sparreboom, Cornelis Jansz .
125
Spilman, H. ...
• 134
Splinter, Everardus . .
.
98
Spoelder, Claes Adriaensz.
.
73
Spruit, J. ....
. 144
. Ioo
Steenhuyzen, Helena
Stellingwerf, JJ.
.
84
1
Stenius, Nicolaas. . .
Sterre, Michael van der .
. 135
.
70
Stopani, J ...
Striebeek, Svalte .
• 154
88
Sukar, Jan ..
•
Sundert, Willem van ...
• 2 5, 29
Swanenburgh, Ysaack Nicola van
• 39, 40
Swart . . ...
. .. •
42
. 18, 83, 84, 156
Swiering, Hendrik .
• 131
Symonsz., Claes ..
• 131
Talen, Jan Marquusz.
Taylor, E. D ..
44,1443849!
Teuter, Nathanael
Thybout, Willem
Trier, Joannes van
Tuyck, Joannes .
Tuyzingh, Jan .
155
28
Tymensz., Taams . .
Tynicy Mattiasz., Matthias .
49
81
Twisker, Lambertus . . .
26
Ulje, J. . ..
169
Uppink, Wm ..
I00
Valies, Catharina ..
Veen, Jan Woutersen van .
41
z6
Veen, Pieter ..
85
Velzen, Catharina van
Vergilius . ..
99
65
Vermaten, Jac ...
38
Verschuur, Everhard
126
Verschuur
.....
38
Versteegh Imbertsz., Imbert .
2
Verstee,
g
Arent Lambertsz . .
24
Verwer, A.
Vestrinck, Henricus .
• 142
128,130
Vijselaer, Jan jansz..
9, 59, 68, 89, 146, 151
Vin boons stijl ..
Vin boons Philippus
6
.
. 137
Vink, Gijsbert ..
Visscher de Oude, C.
• 114
. 113
Visscher, C. Jz. ...
Visscher, Ysbrands Pietersz.
73
•
Vlek, wapen ..
59
•
.
Vlieger, J. de
• 154
Vliet, J. G. van .
• 135
.. . 114
Vondel, J. v. d. ..
Vredeman de Vries, trant van .55, 61, 91, 105
125
Vredenduin ...
Vrije, Adriaen de ..
39
Waasberg,
en Abraham van .
48
161
Walon, Catarijne
8
Wappers, P. F ..
.
Warmoes, A. ..
1,144
,
. 115116
Warneke, Wijnand
Weert, A. de ..
144
116
. .
Weerts, P.
.
98
Wegewart Henric
Wessanen, Dirk Pieters .
.
74
. 172
Wijenberg, J ...
.
Wijkgeest, Olphert van .
2 5, 29
. 99, 126
Wilkes, Antoni ....
Willem I, graaf van Holland
24
.
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Bladz.
Willem III van Henegouwen, graaf van Holland 27
Willem IV van Henegouwen, graaf vanHolland 84, 85
85
Willem V van Beieren, graaf van Holland . .
Willem VI van Beieren, graaf van Holland . 113
. 38, 40, 114
Willem I, prins van Oranje . .
Willem II, prins van Oranje ...... 114
Willem III, prins van Oranje, koning van En eland 114
Willem IV, prins van Oranje ...... 114
Willem V, prins van Oranje .....
114
Willem van Wesenmael ende van Waterland . 85
38, 41
Willemsz., Cornelis ..

Bladz.
Winter, H. de .
Wit, G. de ...
Wit, Gerrit Jansz. de
Wits, Yan Jacobse .
Witsen, Nicolaes ..
Wolff, Bete .....
Wou, Johannes Gerhardes de
Ys, Pieter Jansz. ..
Ysbrandsz., Pieter . .
Zaendens, geslacht der .
Ziesenis, Antonie . .

3, 49, 1 27, 173
. 146
•
73
• 42
84
•
13, 127
. no
39
135
147
137

REGISTER VAN KUNSTENAARS EN
AMBACHTSLIEDEN
ARCHITECTEN
(ook opzichters)
Daesdonck, Samuel .
Dirksz. Claes
Dirksz., Pieter
Frowein, H. . . .
Frowein, J. F. L. .
Geest, Jacob de . .
Hart, A. van der . .
Heemskerk, Arent .
Husly, Hendrik .
Huslyacob
, J ..
Jacobsz., Si men ..
Jantzen, Ferd. B ..
Jongh, Jacob ...
Keyser, Hendrik de .
Kok, A. A. . ...
Creutz, Johannes Samuel
Cuypers, Jozef ..
Latenstein, A ...
Leeg(h)water, J. Az..
y
Meer,
J. de . . .
Nieng,
Adriaen Jzn..
Post, Pieter ...
Reyersz., Jacob .
Royaards, C. W. ..
Scholten, W. A. . .
Vijselaer, Jan Jansz.. .
Vin boons trant van .
Vin boons Philippus .
Vredeman de Vries ..

Bladz.

Bladz.
. 170
3
•
3
.. 119
61, 89, 119
31
.
18
6
138
138
119
.
81
26, 27
.
. . 8, 62
. 31, 98, 106, 172
. 137
.
31
.
68
..... 6, 13, 119
15, 68, 71, 75, no, 137, 139
. .
6o
. . 6, 13
.
68, 69
.
6
.. 148
.. 128, 130
- 9, 59, 68, 8 9, 146, 151
...
6
. 55, 61, 91, 105

EDELSMEDEN
Bogaert, Joannes
4, 48, 135, 136, 157, 160
Bogaert, Thomas
2, 48, 76, 160
Brandt, Reinier .
100, 115
113
Buysen, Jan . ....
.
Ebbeking,
h Pieter Cornelisz .
. 2, 48
Hoogland, Arend
. I, 29
18
Knoop, Otto ..
Kramer, Hendrik
77
18
Lankhorst, Jan .
158
Manicus, Frederik
I, 113
Marshoorn, Abraham
29
Micheel, jeremias
i6o
Moermans, Joan .
"7
Muller, Wouter . . ..
Rethmeyer, Diderick Wilhelm . 113
128
Rogheir, Gerrit Jacob
Sonnier, Jean ...
48
Striebeek, Svalte . .
. . . . 154
Swiering, Hendrik .
. 18, 83, 84,156
Teuter, Nathanael .
147
Verschuur
....
124
2
Verstege, Arent Lambertsz.
Waasbergen, Abraham van .
48
.
. 115,
116
Warneke, Wijnand ..
GEELGIETERS

BEELDHOUWERS, BEELDSNIJDERS
(ook ontwerpers)
Baurscheit jr., J. P. van .
Beek, Jacob van .
Bruno, Hendrik .
Doitsma, I ...
Everts, Klaas ..
Ferdinandus ..
Cluve, Coo de .
Cressant, J. M. .
Kuylman, E. . .
Kuyper, Jacques .
Leeuw, Evert de . .....
Schuppius, G. St ......
,
Sogteren
Jan van .....
Sundert, Willem van

26
25, 29
. 137

Ulle, J .....
Wijkgeest , Olph
ertvan .
Ziesenis, Antonie .

Borchhard (Borghart), Johannes
Vink, Gijsbert

• 99, 173
.. 137

109
148
123
109
155

•
.
.
.
•

29
152
148
144
97

•

152

•
37
. 138
2 5, 29

GLAZENIERS
(ook ontwerpers)
Abrahams, Claes .
Backer
.
Berg, Toon .
Bogtman, W..
Delf(t), Nicolaas .
Diesen, van . .
Dircxsz., Symon ..
Engelsman, Jan Merist
Gerritsz., Dirk ..
Heynsz., Pauwel ..

•
.

39
124

.... 120, 123
. 31, 38, 39, 4 1 , 149, 151
39, 40
• 155
39
•
. 131
40
.
39
•
•

180

REGISTER VAN KUNSTENAARS EN AMBACHTSLIEDEN

Holsteyn, Pieter ..
Hooge, Romeyn de .
Houte(n), G. van .
Jongejeugt, Cornelis
Kerrebijn . ...
Christiaans, Willem .
Claesz. Remmert ..
Clock, Cornelis Cornelisz.
Nicolas, F. ...
Oostfries, Catharina .
Oostvries, Jozef S. .
Pietersz. . ..
Pietersz., Lenert .
Sabelis
..
Slob, J. J.
. ....
Sparreboom, Cornelis Jansz..
Swanenburgh, Ysaack Nicola van
Symonsz., Claes ..
Talen, Jan Marquusz .
Thybout, Willem .
Vrije, Adriaen de .
Willemsz., Cornelis .
Ys, Pieter Jansz.. ..

Bladz.
124, 125, 131
• . 149
150, 153
• 153
155
. 131
. 40
•
39
40, 120
140, 150, 155
124, 125
124
.
39, 40
. 120
39, 109
. 125
39, 4o
. 131
. 131
39
•
•
39
3
8, 41
•
39

LANDMETERS, KAARTMAKERS
27
... .
Boonacker, J. W ..
Deventer, Jacob van
• 24, 2 5,5 0, 85, 88, 89, 98, 113
29
Dou, Jan Jansz. .
.
28
Jansen, Jacob .
29
Langedijk ...
28
Tymens, Taams .
KLOKGIETERS
Block, V.
42
Both, Thomas
.. 99
Derck, Joan Nicolaas
................
Fremy, Claudi ..
Fremy, Mammes ..
. 3o, 43, 4 6, 99
Ghein, Pieter van den
. . 150
Grave, Albartus de .
Haze, Melchior de .
•
99
Hemony, Franciscus
.. 43, 46, 132, 146
. 85, 126, 132.
Hemony, Petrus .
. . 82., 1321,8214763
Koster, Assuerus
Meurs, Henricus .
65
Moer,Jaspar
65
.
Moer, Wilhelmus ..
Montigny, Rodolphus de
- 74
150
Noorden, Claes ..
. 105, 132
Put, Arent van de .
Schimmel, Gerhard .. 4 2, 65
98
Splinter, Everardus .
Taylor, E. D ..
44,144984628
Trier, Joannes van .
Vestrinck, Henricus .
Wegewart, Henric .
Wilkes, Antoni . .... 99, 126
II0
Wou, Johannes Gerhardus de
ORGELBOUWERS
Bdtz ....
Duyschot, Johannes .
Flentrop
H. W. ..
,
Garels, R.. ...
Gorstenhouwer, J . H. G.
Knipscheer, H.
Maarschalkerwaard .
Mitterreiter, J. .

.

46

•
.

152

.
•

115

•
•

69
97
146
155
158

Bladz.
155
1o8
97
97
37

Muller, Christiaan .
Oostwoud, J ...
Richter Cpn, J. G. .
Sigault, Charles ..
Smit, Barend ...

SCHILDERS, TEKENAARS, GRAVEURS
1
Berckheyde, J ..
Bertichen, L. G. .
153
. 65
Bohemen, van N,
Bosboom, J. ..
37
Bray.
de ..
.
I
,
J
. 27
Doncker, Herman
I, 135
Everdingen, C. van
8
Fabritius, Carel ...
8
Fabritius, Pieter Carelsz .
Flinck, G.
..
"4
I
Hals, Frans ..
29
Havenbergh, W. .
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6o
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Oudewater
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65
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,6o
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4
Saenredam, Pieter
4
49
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„
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Bladz.
• •
Ae .........
14
Aken, Schatkamer van de Dom
3
.
Akersloot, dorp en gemeente . .
Alkmaar . . . .
28,4o, 63, ioo, 105, 131, 135
Alkmaar, Gemeente Archief . ..... 127
Alkmaar, Voorm, Friese Binnenpoort.
..... , 128, '35, 136
Alkmaars zilverwerk
Allekante
d i(.. Alicante), gevelsteen . . . . 78
Amsterdam 18, 39, 4 0, 54, 65, 82, 84, 85, 88, 97, 125,
126, 227, 1 28, 132, 135, 137, 146, 1 5 o, 152. , 16..o, 21671353
Amsterdam, Oude Kerk . .
.
64,98
Amsterdam, Nieuwe Kerk . .
Amsterdam, Paleis op de Dam .
Amsterdam, Rijksmuseum . •
4, 1 3, 1 7, 44, 82, 98
Amsterdam, Rijksprentenkabinet . . . .
15, 63
Amsterdam, Universiteitsbibliotheek
. 120
Amsterdam, Verz, C. P. van Ee hen .
• •
37
3, 172
Amsterdam, Verz. wijlen A. A. Kok . . .
Amsterdams zilverwerk
2, 2, 4, 8, 18, 47, 4 8 , 49, 76,
77, 8 3, 8 4, 97, 100, TIo, 113, 115,116,135, 236, 147,
15o, 154, 156, 157, 158, 160
Antwerpen, Verz. Caeymaex ...... 109
Antwerps zilverwerk ....... 2, 160
Arendsburgplaats
, Voorm.
in debuiten
Beemster
Arkel .........
38
72, 8o
Arnhem, Ned. Openluchtmuseum .
Ascmannedilf (d.i. Assendelft) ..
4
Assendelft
172
. ..
Assendelft, dorp en gemeente .
4
72
Assendelver zeedijk ........
Assumburg (gemeente Heemskerk), Huis de . •
4
Beemster . . . . 66, 67, 114, 125, 228, 131, 248
5
Beemster (en Middenbeemster), gemeente en dorp
25
Bern, Verz. E. W. Kornfeld ......
Beverwijk . ..
•
37
Briel, Den ....
38
.... .
Broek in Waterland . .
'4,26 ,29,37,49,88
Broek in Waterland, dorp en gemeente
24
Brussel . .....
25
Brussel, Koninklijk Museum
3
Chatillon . ..
•
38
Damiate, Verovering van
38, 39
39, 42,124
Delft ......
•
Delft, St. Agathaklooster
.
64
Deventer . ..
.
42
3 9, 109
Dordrecht
...
Duysburgh, gevelsteen . .
•
9
Edam ..... 21 63, 66, 8, 10 95
, 1 30, 124, 131
.
25
Edam, Voorm. versterkingen ..
Damsluis en bruggen ..
.. .
25
Raadhuis
.
. 26, 54 vlg.
Kaaswaag ...
. .
28
Voorm. Wachthuis
28
Boterhal .........
28
Gemeenlandshuis van de Uitw. Sluizen .
Gemeenlandshuis van de Purmer . . 3o
Grote Kerk . . . 18,3o vlg, 43, 5o, 94, 98, 109
Speeltoren (Kleine Kerk) . . 3 o, 43 vlg., 60, 240
Lutherse kerk.
46
Doopsgezinde vermaning
47
R.K. kerk . .
47
Weeshuis ..
49
Proveniershuis ..
50
Woon- enpakhuizen .
. 5o vlg.

Bladz.
Molen .
..
6o
Musea . ....
.
44, 60
Ee (zie ook Purmer Ee). .
.....
14
Egmond .....
. 5, 40, 63, 73, 114, 120
Enkhuizen. 40, 84, 98, 99, 124., 125, 126, 131, 173
Enkhuizen, Voorm. Keetenpoort
. . . .
25
Etersheim . . . ........ . I
Galilea, eertijds een klooster bij Monnikendam 14, 88
Gouda
........ .
40,
Gorinchem . ......... . 39'
9308
Graft. . 4, 63, 66, 74-, 119, 12,0, 123, 130, 145, 172
Graft, dorp en gemeente ...... .
61
's-Gravenhage, St. Jacobstoren
. . . . .
99
's-Gravenhage, Haas zilverwerk 29, 4 8 , 49, 150, 16o,
161
's-Gravenhage, Verz. Monumentenzorg 4, 25, 26,131,
1 45, 1 49, 155
Groot-Schermer, dorp . ...... . 173
Groot-Schermer, Raadhuis en voorm. Rechthuis
van Noordschermer . . .. 4, 61, 66, 172, 173
Haarlem . . .0 392 4 2 , 69, 120, 124, 132, 135
Haarlem, Grote Kerk . .. 96, 225, 131
Haarlem, Kathedraal . .. .. • 49
Haarlem, Bisschoppelijk Museum . . 3, 116, '27, 144
Haarlem, Provinciaal Archief . ..... 113
Haarlem, Rijksarchief 4, 63, 84, 85, 89, Ioo, 114, 127,
1 34, 149
Haarlems zilverwerk
2, 2 9, 47, 48, 49, 113, 117, 144,
'55,156,157
Hallum (Fr.), Voorm. abdij Mariengaarde . .84., 85
Heemskerk, Huis de Assumburg • . • • •
4
's-Hertogenbosch, Beleg van . . . . . .
27
Hobrede . ......... . . '05
Holland en Westfriesland, Staten van . . . 6, 6o, 84
Hondsbossche en Duinen tot Petten, Hoogheemraadschap van de .
.. . 29, 148, 149
Hoorn. . . . . 24, 37, 40, 46, 84, 8 5, 1 3 1 , 137
• .
25
Hoorn, Oosterpoort .
Hoorn, Oosterkerk . .
64, 108
58
Hoom, St.Janshospitaal ...
•
.
6o
Huisduinen, Voorm. Herv. Kerk .
.... 247
Ilp, Den, zie Ilpendam, Purmerland en Den. Ilp
Ilpendam ......... . . 4.0, 108
_3
.
A
Ilpendam, dorp . ......
_3
Ilpendam, Purmerland en Den Ilp, gemeente •
63
Ilpenstein (Ilpendam), Voorm. Huis
jisp .....
4, 172
.
65
Jisp, dorp en gemeente .
. 157
Kalf (Zaandam), Het .
. 166
Kalverringdijk . .
_7
.
Kamerhop . .
Kamen
......
142
P
6o
Kamp,
Voorm. Herv. kerk
. .....
Kennemerland en Westfriesland, Hoogheemraad25, 28, 29,
schap van de Uitwaterende Sluizen in
131, 147, 248
Kennemerland, Gecommitteerden van
• • 149
. 105
Keukendijk . .
Knollendam . .......... '38
Knollendam, zie ook Oost- en Westknollendam
Koningsbergen, verdwenen gevelsteen . . . 203
Koog aan de Zaan . . • • 137, 146, 147, 16z, 166
Koog aan de Zaan, dorp en gemeente . . . 68
Krommenie . . ..... 123, 130, 138, 162
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Bladz.
Krommenie, dorp en gemeente
73
•
75, 8o, 133
Krommeniedijk .
.
6o
Kuilenburg (Gld.)
108, 136
Kwadijk ...
82
Kwadijk, dorp . .
82
Landsmeer, dorp. ..
82
, g .
Landsmeer en Watergangemeente
Limmerpolder . .
3
Leiden ......
• .3 6, 39
36
Leiden, Hooglandse Kerk . . ..
21, 172
Leiden, Rijksmuseum van Oudheden.
105
Lisbonvaarder, gevelsteen . ...
Loenen (Utr.), Toren der Herv. kerk .96
Lougsborough En eland . ..
44
62
Maasland (Z.H.), Herv. kerk ...
Madrid, Nationale Bibliotheek . . . . . . 113
84, 85
Mariengaarde, voorm. abdij bij Hallum (Fr.)
Mariengaarde, voorm. uithof op Marken . . 84
88
Mariengaarde, voorm. klooster bij Monnikendam
.
84
Marken ...
132
Marken-binnen .
... 3o, 43, 46, 99
Mechelen .
Medemblik. 31, 4o, 84, 85, 124, 131, 173
85
Middelie .
Middenbeemster, zie Beemster
24, 24, 39, 63, 8, 124, 131
Monnikendam . . .
. 88,89,92
Monnikendam, Voorm. versterkingen
. .
88
Raadhuis ..
. 89, 98
Voorm. raadhuis
.
89
Waag ...
Nieuwe Doelen ...... 90
Gemeenlandshuis van Waterland. . .1
Grote Kerk .. 3o, 85, 88, 91 vlg.
. 88, 98 vlg.
Speeltoren .
Lutherse kerk
.
99
Doopsgezinde vermaning .
. I00
Weeshuis ...
. I00
101 vlg.
Woon- en pakhuizen .
. 105
Molen ...
. 88
Monnikenmeer .
. 84
Monnikenwerf ..
Miinchen, Pinacotheek. 76
. 65
Munekeburen .
Naarden . .
24, 85
85
Nieuwendam
Nieuwpoort, Slag bij
Noordeinde . ..

27

62
Noorderkwartier, Staten v. Westfriesland en het 40, 125
.
67
Noordhollands kanaal . .....
Noordschermer, Voorm. rechthuis van . . 172, 173
. 24, 29
Oorgat . ...
.
62
Oostgraftdijk .....
. . 108
Oosterblokker, Herv. kerk .
Oosthuizen ...
40, 82, 136
106
Oosthuizen, dorp ..
205
Oosthuizen en Hobrede, gemeente
8
Oost-Indische Compagnie .
Oostknollendam ...
242
106
. .
Oostv out . ..
. 147, 248, 249, 153
Oostzaan . .
Oostzaan, dorp en gemeente
. . I TO
Oostzaandam, zie Zaandam
Petten, zie Hondsbossche en Duinen
. 24, 3o, 113, 114
Purmer ..
. .
85
Purmer Ee .
II3
Purmerend, stad engemeente .
.. .
65
Purmerland .......
Purmersteyn, voorm. kasteel to Purmerend II I24
II

Bladz.
96
.
Ransdorp
,
Toren .
29
Rijnland, Hoogheemraadschap van . . . .
Rijp
De .......
,
4, 61 , 74, 130, 172
119
.
Rijp, De, dorp en gemeente
66
Rijswijk Vrede van ..
Rotterdam . .....
39
13
Rustenhoven (Beemster), Huize
&,enden . . . . . .
72
Schellinkhout, Herv. kerk .
.. 26,. 1;8, 11°381
Schermeer .
. 229,232
Schermer . .
25
Schermerboezem .
6
Schermerhorn .....
127
Schermerhorn, dorp en gemeente . .
29
Schieland, Hoogheemraadschap van .
38
.. .
Schoonhoven.
. 25, 64, no, 245
Spanjaarden .
67, 68
Spijkerboor
67, 68
Starnmeer. .
84
Stavoren, Slag bij
205
Stinkevuil
85
Swaensborch, voorm. kasteel bij Monnikendam
203
Uitendam, gevelsteen
21
..
Uitdam . .
. 132
Uitgeest, dorp en gemeente
Utrecht
46, 155
Utrechts zilver ..
•
97
. 167
Vecht, Buitenplaatsen aan de ..
Venhoek, De, vuurtoren bij Enkhuizen . . . 84
Venhuizen, Herv. Kerk
Volendam ..
Volendam, dorp ..

..

646,
108
, 9

• 3, 24
.
6o
Volgerwijck, voorm. buitenplaats in de Beemster 6, 13
Vredenburg, voorm. buitenplaats in de B,emster 6, 13
108, 125
5
Warder . . 8 2, 10,
.
.
136
Warder, dorp en gemeente .
.. . .
83
..
Water an
Waterland ...
. 28, 64, 91, 125
.
14
Waterland, Compromis van
.
14
Waterland, Unie van . .
7 2, 142
Weelsloot . ..
• 114
Weere . . ..
.
63
Westgraftdijk .
Westfriesland .........
34
•
Westfriesland (zie ook onder Holland, onder
Kennemerland en onder Noorderkwartier)
. 142
Westknollendam . .
Westzaan . . . . . 4, 44, 72, 73, no, 1 45, 147
. 137
Westzaan, dorp en gemeente .
.
62
Willemstad (Z.H.), Herv. kerk
Winschoten (Gr.) . .
• •
97
Wormer ....
• 6 5, 74
Wormer, dorp en gemeente
. • 242
3
. 17,
138
Wormerveer .
Wormerveer, dorp en gemeente
145
156
Woud, Het ..
24
Y e . . .....
Yedam (d.i. Edam) . .
24
.. 147
Zaan . .....
Zaandam38, 47, 74, 8o, Ho, 114, 123, 130, 237, 246,
247, 171, 272
... 247
Zaandam, lasts en gemeente .
Zaandijk .....
1 37, 1 45, 147
... 166
Zaandijk, dorp en gemeente .
Zaandijk, Zaanl. Oudheidkamer 68, 69, 79, 143, 248,
168, 169, 172
.. 205
Zeevangs Keukendijk .
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Bladz.
Zoutleeuw .
•
3
.
Zuiderwoude
18, 8z
21
.
Zuiderwoude, dorp .
Zuiderzee ....
.. 5, 4o, 85, I2,4, 131
Zuid- en Noordschermer, gemeente . . . . 172
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Bladz.
Zuidschermer . ...
.
6o
Zuidschermer (Akersloot) .
3
Zutfen .
132, 137
Zwaag .
.......... 137
Zwaansvliet, voorm. buitenplaats in de Beemster 6, 13
•

ZAAKREGISTER
Aaron ..
Abichail .
Abiram .
Abraham .

Adam ..
Adelaar .

Bladz.
.
81
•
55
• 173
41, 76
........ 113, 135
3, 3 8 , 47, 76, 82, 89, 127, 143, 159

... 113
Aesculapius
Altaarkruisen .. 9, 75, 1 47, 159
• 75, 159
Altaarretabels
.. 77, 161
Altaarschellen

Altaarstenen .. 96, 108, 132
.. 159
Altaarstuk .
Altaren .... 75, 159
Altaarvoorzetsels, zie Antependia
Ampullen en ampullenbladen 2, 4, 5, 48, 77, 1 35, 145,
147, 157, 158, 160, 161
Antependia .
. 77, 136, 161
Apollo ..
.... i68
Archiefkisten.42, 62, 66, 120, 138
Ark
...
41
.
27
Athalia ..........
Avondmaalsbekers en -bokalen 1, 8, 18, 47, 74, 75, 83,
97, Ioo, no, 113, 115, 126, 140, 150, 154, 155, 156
Avondmaalskannen I, 8, 18, 75, 83, 97, too, II0, 115,
126, 154, 157
Avondmaalsschalen en -schotels
1, 8, 18, 42, 47, 74,
75, 84, 97, Ioo, II0, 113, 115, 126, 150, 154, 156, 157
Avondmaalstafel ....
47
Babylonische Gevangenschap
173
Bacchus .
i68
Bagijnen .
49
Balaarn .
173
Balans .
/20
Bank .......
114
Banken, zie onder Kerkbanken en Herenbanken
Barometer . ........ .
7o
Beeldhouwwerk (figuraal; zie ook onder Gevelstenen)
XV .
XVI .
.... .3 6,.94, 9965
XVII . .1
9, 13, 59, 62, 66, 88, 115, 123
XVIII 18, 19, 29, 75, 109, 113, 141, 142, 148, 168
Begrafenispenning
. . 117
Behangsels:
geschilderd op dock
27, 55, 78, 117, 141, 167,
i69, i70
goudleer. . . . ...... . 89
Beker (zie ook onder Avondmaalsbekers) . . '16
Binnenportieken en -puien . . 13, 5I, 59, 6o, 143, 163
Boerderijen . 3, 5, 9 vlg., 20, 21, 70, 75, 82, 142, 145
Bokalen (zie ook onder Avondmaalsbekers) . . 29
Boterhal . .
... .
28
Bruggen .
. 25, 26, 71, 141
Buitenplaatsen
. . 6, 13
Carillons . .. 43, 4 6, 99
Ceres . . ......
.. 8o,141
Charitas. 39, 41, 62, 66, 70, 123, 125, 126, 144, 150

Bladz.
Christus, de (Salvator Mundi, Triumphans, Goede
Herder, Man van Smarten, Lam Gods) 37, 42, 48,
77, 99, 100, 145, 154, 1 5 8, 160, 161
. . I3o
Verkondiging ..
.. 157, 160
Geboorte ..
Aanbidding ...
. 83, 158, 160
. 38
Vlucht naar Egypte
H. Familie ...
•
77
Doop in de Jordaan
83, 157
Bruiloft van Kana . .
. 113
Jesus en de Tollenaar ...... . 125
Wonderbare broodvermenigvuldiging 49, 135, 144
Laatste Avondmaal• 4 8, 49, 76, 113, 1 44, 157
Voetwassing . .
• • 144
Jesus in Gethsemane
• 144
Jesus voor Pilatus .
• 135
Geseling .......
4
•
Kruisiging 1, 2, 47, 48, 65, 76, 135, 144, 157, i6o
65, 135,
Jesus aan het kruis .
Kruisafneming . .
47, 144
. i6o
Bewening ..
Graflegging .....
• 49
Jesus in het voorgeborchte •
• 49
Verrijzenis . .
48 , 73, 136, 157, 160
Emmausgangers
.. . 76, 157
1, 76, 135, 158, 160
Cibories ..
... .
Cisterciensers .
14, 18
. . . . 8, 18, 62, 66, 15o
Collectebussen
Collecteschalen
8, 42, 49, 8 4, 97, 113, 126, 156
Collecteschellen . .
. I, 156
Communiebanken . ..
• 75, 159
2
.
Corpus (van een crucifix) .
Datan . ....... .. 173
David 37,55, 74, 83, m0,116,135,140,153,155,156,160
Dentatus, De onbaatzuchtigheid van M. Curius . '14
Dessus-de-porte .
155, 159, I67, I69, 170, I7I
Dodenbomen
. 2,1, 147, 182
Doelen ..
. • •
99
Dooddeuren ..... . 2I, 71, 163, 165, 167
I, 8, 37, 62, 63, 65, 69, 81, 83,
Doopbekkenhouders
100, 105, III, 115, 123, 130, 140, 142, 144
Doopbekkens
1, 8, 18, 42, 47, 63, 65, 105, III, 115,
130, 140, 142, 144, 1 5 0, 1 54, 157
Doopbogen 3, 8, 17, 37, 46, 61, 62, 63, 65, 671,47642,:3.17,3
8z, 83, 97, '00, 105, io8, 114, 115, 123, 1 37, 144,
Doophekken en -banken
1, 8, 1 7, 37, 46 , 47, 61, 62,
63, 65, 69, 74, 82, 85, 97, 1'99, 105, 108, III, 123, 130,
135, 137,143, 146, 152, 155, 173
Doopkannen .
• 47, 6, 1 5 0, 1 53, 157
z
Doopschelp
Doopvonten:
96
XV ..
XVIII .........
75
38
Drie levenden en drie doden, De legende van
125
Eleazar .
Elias .
104
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184

Bladz.
.........
. 135
Emmausgangers, zie onder Christus
Epitafen (zie ook Gedenkstenen) . 8, 18, 97, 115, 155
Eva . ..
.... 113, 135
Evangelisten .
2, 8z, 113, 155, 158
Expositietroon
.... . 161
Faam, de ..
7o, 98, 124, 131, 170
Fortuna .
•
39
Franciscanen .
. 14, 24, 49, 88
Gabriel .......... 77, 83, 104
Gedenkstenen (zie ook Epitafen) 5, 17, 42, 69, 73, 74,
- 81, 84,95, III, 127, 128, 134, 1383 139
Geloof, Hoop en Liefde 12, 473 552 67, 113, 123, 149,
152, 153, 167
Gemeenlandshuizen enpolderhuizen . . 28, 3o, 67,
91, 127
Gemeentehuizen, zie Raadhuizen
Gerechtigheid, de 27, 62, 66, 114, 123, 138, 144, 149, 172
Gestoelten, zie herenbanken
Gevangenis .......... 27, 130
Gevelstenen 4, 5, 9, 12, 25, 55, 57, 62, 66, 73, 78, 8o,

Bladz.
Nicolaas5, 15, 3 0, 47, 4 8 3 743 76, 77, 91, 114, 115,
116, 133, 135
Odulphus ........ 4, 1443 145
Paulus . . . 2,38, 482 493 77, 144, 157, 160
Petrus 2, 38, 46, 47, 48, 64, 67, 8o, 144, 157, 16o
Philippus . .
• •
49
Sebastiaan ...
.
63, 65
. . 158
Theresia van Avila .
Thomas de Apostel
49
..... .
Willibrord . ..
4, 48, 76, 77, 136, 1573 159
Hensbekers, zie Bokalen
Herenbanken37, 63, 65, 67, 69, 74, 77, 81, 97, 109,
III, 115, 12 3, 1 4 0 3 1 443 1 493 1 5 2 3 1 533 155
Hofjes . . ...
• 493 147
Hollands Tuin ...
..• 393 124
. 2, 48, 76, 136, 157
Hostiedozen en -buses .

90, 91,98, 100, 102, 103, 104, 105, 117, 118, 119,
127, 132, 139, 140, 141, 151, 165, 166, 172, 173

XVIII 37, 70, 76, 8o, 83, Ioo, 138, 139, 145, 1472
152, 164, 171
9, 12, 13, 28
Inrijhekken .
. 138
Iustinianus ..
Ivoorsnijwerk ..
9, 159
Jacob, zoon van Isaac
• 99
Jesus zie Christus
27
Joas . .
166
Josua . . ......
Kaarsenarmen en bankkandelaars
21, 42, 65, 67, 70,
81, 83, 84, roo, 137, 140, 144, 150, 16o, 168, 1 7 0 3 173
Kaarsenkronen3, 8, 18, 21, 4 2, 47, 62, 63, 69, 76, 81,
83, 843 973 Ioo, 105, III, 126, 1 3 0, 137, 1402 144,
150, 160, 173
Kandelaars
. 1, 2, 48, 136,158, 159
Kasten
. . . . . . . 66,76, 128, 159, 172
Kelders (zie ook onder Grafkelders)
52
Kelder, drijvende
........ .
Kelken
. • • 2, 48, 763 1 352 144, 157, 1 5 8, 16o, 161
Kerkbanken (zie ook onder Herenbanken) 8, 18, 37,
47, 6 5, 69, 74, 76, 81, 833 97, 100, III, 123, 140,
153, 155, 156, 173
Kerken:

Eliseus

Glas, gebrandschilderd
15, i8, 38 vlg., 822 I o9, Ti8,
123 vlg., 1 3 0 vlg., 149, 150, 1 533 155
Glaswerk . .
....... 3o, 128
God-H. Geest
z, 26, 482 75, 76, 773 145
God-Vader .
...
2, 483 75, 76
Godslampen . ...... 2, 48, 76, 16o, 161
Goliat
........
.. 116
Grafkelders .......
. 64, 109
Graftombe .
109
Grafzerken:
XVI ..........
1
XVII en later 1, 8, 17, 21, 35, 3 8, 6z, 64, 67, 69,
74, 81, 82, 84, 96, 106, 110, 130, 114, 122, 132,

Grenspalen .
Heiligen:
Agatha .
Agnes .
Ambrosius
Andreas .
Apollonia
Augustinus
Barbara
.

Bonifacius

134, 139, 143, 149, 151
3, 1272 I36, '72
76
..
76
• 49, 158, 161

117
•

4 8 3 49:2 1 4; 98, :5681

.... 76, 117, 144
. 48, 76, 126, 136, 158, 159
.. 144
.• 492 158,161

Georgius
Gregorius
Henricus
.
....
46
Hieronymus
....
49, 76, 158, 161
Jacobus (Majo r en Minor) . I, 2, 46, 117, 133
Johannes de Doper . . ....
9, 144
Johannes de Evangelist I, 2, 47, 76, 82, 113, 117,
155, 158, 16o
Jozef
..
.
38
Catharina . 64, 110, 114, 115, 116, 117, 135, 144
.
Clara
.. 135, 144
Cornelius
.
• 157
Lucas
. 2, 82, 83, 113, 155, 158, 160
Lucia
.......
76
Maria 2, 3, 3o, 433 46, 472 4 8 3 493 743 76, 773 832
104, 117, 120, 132, 133, 135, 136, 138, 144, 145,
158, 159, 16o, 161
Maria Magdalena 48, 493 1 163 1 443 145, 148, 157,
158, 159, 16o, 16/
Marcus .
. 2, 82, 113, 155, 158, 160
Mattheus
. 2, 82, 113, 155, 158, 160
•

,

•

Houtsnijwerk (figuraal)
XV . ..

.

64

XVI . .
96
XVII 1 2 4, 27, 52, 56, 60, 67, 76, 82, 123, 143,

149, 154, 155, 170, 173

XIV-XVII. Uitgeest, Herv. kerk . . 133
XV-XVII. Edam, Grote Kerk . . .. 3o
XVI-XVII. Monnikendam, Grote Kerk . 91
82
XVI. Oosthuizen, Herv. kerk . . . .

6
XVII. Beemster, Herv. kerk . . . . .
(XVI-XVII. Broek in. Waterland, Herv.
15
kerk . .........
iz8
XVII. Schermerhom, Herv. kerk . .
120
(XVI-XVII, De Rijp, Herv. kerk . .
15i
XVII. Zaandam, Westzijderkerk . .
XVII-XVIII. Wormerveer, Herv. kerk
145
83
XVII-XIX. Watergang, Herv. kerk .
63
XVII-XIX. Ilpendam, Herv. kerk . .
(XV-)XVII. Krommenie, Herv. kerk .
73
XVII. Volendam, Herv. kerk . . . 6o
XVII-XIX, Zaandam, Oostzijderkerk . . 148
XVII-XX. Koog aan de Zaan, Herv. kerk 68
XVII-XIX, Zaandam, Doopsgezinde vermaning .......... 156
XVII-XIX. Krommenie, Oud-Kath. kerk 75
XVII-XIX. Zaandam, Oud-Kath. kerk. . 159
XVII. Zaandam, Lutherse kerk . . . . 154
XVIII. Krommenie, Doopsgezinde vermaning . .
74
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XVIII. Edam, Doopsgezinde vermaning . 47
XVIII. Marken-binnen, Herv. kerk . . . 132
XVIII. Monnikendam, Doopsgezinde ver100
marling
XVIII. Westzaan, Doopsgezinde vermaning 140
XVIII. Edam, Lutherse kerk.
46
138
XVIII. Westzaan, Herv. kerk . . .
XVIII. Krommeniedijk, Herv. kerk .
8o
Ho
XVIII. Oostzaan, Herv. kerk . . .
273
XVIII. Groot-Schermer, Herv. kerk .
8
XVIII. Beemster, Doopsgezinde vermaning
XVIII-XIX. Westgraftdijk, Herv. kerk . 63
XIX. Wormer, Herv. kerk .
143
67
XIX.Jisp, Herv. kerk . .
85
XIX. Middelie, Herv. kerk .
XIX. Edam, R.K. kerk . . . • • •
47
XIX. Wormerveer, Doopsgezinde vermaning 146
XIX. Zuidschermer, Herv. kerk . .
3
k Herv. kerk . . .
82
XIX-XX. Kwadij,
1
XIX. Akersloot, Herv. kerk ... .
XIX. Monnikendam, Lutherse kerk. .
99
6z
XIX. Oostgraftdijk, Herv. kerk . . .
XIX. Warder, Herv. kerk ..
136
Kerktorens:
XIV-XIX. Uitgeest ....
• 134
XV-XVII. Edam, Grote Kerk . 3o, 31, 35, 36
XV-XVI. Edam, Speeltoren ..
• 43
XVI. Monnikendam, Grote Kerk
9 1 , 94
XVI. Monnikendam, Speeltoren.
98
6
XVII. Beemster, Herv. kerk ..
XVII. Schermerhorn, .
128
122
XVII. De Rijp
Kerkvaders, Latijnse ...
• 49, 158, 161
Kerkvergadering, voorstelling van een . . 18, 131
Keukens .
19, 68, 165, i68, 169
Klokken:
....
XIV .
i8
...... . 16, 65, 99, no
XVI .
18, 46, 65, 82, 84, 8 5, 97, 99, 126, 128,
XVII
132, 135, 137, 14 2, 1 46, 173
XVIII ...
... 4 2 , 4 6 , 150
Koorafsluitingen en koorhekken . 3o, 37, 65, 96, 108

Koperen Slang, de ........ . 173
Koperwerk I, 3, 8, To, 17, 18, 21, 30, 37, 4 2 , 46, 47,
62, 63, 65, 67, 69, 70 , 74, 76, 81, 82, 83, 84, 8 5, 97,
99, 100, 105, III, 114, 123, 126, 130, 132, 137, 240,
144, 149, 150, 155, 159, 161, 270, 173
..... . 173
Kore . . .
Kruisbeelden ...
•
9, 4 8, 75, 1 47, 159, 161

Lam Gods zie Christus

Landhuizen zie Buitenplaatsen
Lantaarnpalen
. . . . .

.

.

2,I, 26, 29, 5o

Lavaboschotels, zie Ampullenbladen
Lavabotafel .

75
Lectrijnen. ...
42
Lezenaars
I, 8, 17, 21 , 37, 46, 63, 65, 67, 69, 70, 74,
82, 83, 84, 8 5, 99, Ioo, 105, 108, iii, 123, 130, 140,
144, 146, 149, 155, 157, 16o, 173
Librije ........ 30, 34, 3 6, 42
Lichtkronen, zie Kaarsenkronen
Lijdensemblemen • 2 , 5, 48, 76, 77, 1 44,, 159, 161
Logementen .......
.. 6, 67, 91

Luchters, zie onder Kaarsenarmen
Mannaregen .
Maquette . .
Melchisedech .
Mercurius. .
Michael .

. 76
. 6, 13
.
76
. 54, 209, 141
4 6 5 77, 135, 136

185

Bladz.
..
55, 89, 109, 138
Minerva ..
Missaalbeslag ..
.. 2, 48, 77, 116, 158, 161
Molens3, 13, 60, 71, 105, 119, 132, 136, 142., 145, 166,
171, 172
Monstransen:
XVI ..
.... '16
XVII
2,76, 144, 157, 160
XVIII
... • 48, 157
Mozes . . . . . 82, 83, 113, 12 4, 1 35, 1 54, 173
Musea en Oudheidkamers . 13, 6o, 71, -72, 119, 172
Neptunus ............ 148
Norbertijnen ........ . . 84, 85
Offerbussen en -schalen zie Collectebussen en
-schalen
. 2, 144, 147
Oliebusjes
. .
Orde- ofgildeketen .........
81
Orgels en orgelgalerijen 18, 37, 44, 46, 63, 69, 74, 76,
97, 100, 108, 115, 146, 152, 155, 156
Oudheden, zie Dodenbomen
Overvloed, de . ... ... 19, 144
Pakhuizen 55, 56, 58, 59, 71, 101, 105, 118, 119, 127, 167
Paramenten:
XV .
.. 3,161
XVI .
2, 3, 49, 117, 136, 145, 161
. 5, 77, 136, 161
.. 161
Pascha, het
..... 76, 135
Pastorieen
....
8 , 1 3, 75,94, 95, 98
Pelikaan . 2, 5, 17, 67, 75, 139, 152, 156,157, 159, 160
Piscina
. . ..........
36
Plafonds met snijwerk . . . . . 19, 20, 8o, 162
Plafondschilderingen . . .
13, 19, 2i, 164, 167
XVII
XVIII

Polderhuizen, zie Gemeenlandshuizen
Portretten, zie onder Schilderijen
Preekstoelen
(XVI)-XVII .........
37
XVII3, 4, 8, 17, 21, 61, 62, 65, 67, 69, 74, 76,
8i, 82, 84, 85, ioo, 114, 123, 13 0 , 1 35, 1 43, 149,
152, 173
XVII-XVIII . . ......
97
XVIII 46, 47, 74, 8 3, 99, III, 136, 139,140,147,154
Profeten . ......... . 116
Psalmborden 42 , 65, 67, Poo, 105, 130, 146, 150, 153,
1 54, 1 55, 156

Raadhuizen en rechthuizen:
XVII. Graft . .
XVII. De Rijp .
XVII. Groot-Schermer
XVII.Jisp ...
XVII. Noordschermer ....
XVII. Monnikendam, oude raadhuis
XVII. Wormer,(oorspr. woonhuis)
XVII. Uitgeest, oude raadhuis . .

6i
u9

172
65
172
89

142
136

XVIII-XX. Krommenie . . . . .
73
XVIII. Broek in Waterland, oude raadhuis 14

XVIII-XIX. Edam ...... .
26
XVIII. Monnikendam, (oorspr. woonhuis) 88
XVIII. Zaandij,
k (oorspr. woonhuis) .
166
XVIII. Schermerhorn, oude rechthuis .
127
XVIII. Westzaan ..
137
XIX. Beemster. .
6
XIX. Zaandam ..

148

Rebecca .......
125
Rechthuizen zie onder Raadhuizen
Rouwkassen ..
.2 97, 109, 132, 150
Salomon . . . . 27, 123, 124, 127, 131, 150, 153
Samaritaan, de barmhartige ..... . . 113
Samson ............ '18

I 86
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Bladz.
27
Saul ............ .
Scheepsmodellen 69, 74, 81, 83, 84, II 1, 126, 132, 144
Schilderijen (ook schoorsteen-, plafond- en altaarstukken):
XVI..........
, .......
•
47
XVII
I, 4, 8, 27, 47, 7 6, 8 9, 11 3, 114, 115, 120,
132, 243, 244, 1 5 0, 1 53, 259, 160, 162, 167
XVIII I, 19, 20, 27, 29, 42, 47, 62, 114, 115, 144,
253, 157, 162
XIX .....
36, 37, 42, 62, 69, 115, 150
Scholen . . ...... 15, 30, 34, 61, 62
Schoorsteenmantels en schouwen 5, 9, 12, 19, 20, 21,
27, 29, 52, 54, 56, 58, 60, 66, 68, 70, 71, 77, 78, 81, 89,
9o, 104, 113, 117, 118, 126, 127, 128, 138, 140, 141,
145, 147, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 173
Schoorsteenstukken, zie onder Schilderijen
. ......... 25, 1 48, 149
Sluizen
Snijwerk, zie onder Houtsnijwerk en Ivoorsnijwerk
25
Stadspoorten, verdwenen .
25
Stadswallen, verdwenen. .
Stoelen
..... 27, 89, 11 4, 1 3 8, 1 43, 159
Stucwerk
1 9, 27, 2 9, 55, 89, 102, 104, 117, 218, 138,
165, 167
5, 126
Tabaksrol, als siermotief.
Tabernakels .... 75, 159
29
.. .
Tafelgerei van zilver
Tafels .....
..• 4 2, 47, 62, 66, 75
Tegeltableau's 9, 12, 19, 52, 56, 70, 226, 128, 243, 147,
162, 167, 171
Tinwerk ..
. I, 8, 47, 62 , 75, 140, 157, 262
37, 38, 109, III, 123, 130, 155
Tochtportalen
7o
.
Touwslagerij .
13
... .
Travalje . .
.13, 29, 72, 141, 268, 170, 271
Tuinbeelden .
. 29, 54, 78, 8o
Tuinhuizen .
.. 28, 70, 79
Tuinpoorten .

Bladz.
Uurwerken cn wiizerplaten 9, 42, 47, 95, 98, 99, II0,
III, 126, 132, 135, 140, 252, 156
Verloren Zoon ...
.. . '131
Verspieders van Kanaan
"9, 144, 173
. . I 59
Vesperstoel ..
.
28
Vlossersbaas .
27
.
Vrede, de . .
... .
84
Vuurtoren .
Waaggebouwen en waagruimten . . 28, 66, 89, 219
.
Wandluchters, zie onder Kaarsenarmen
Wandschilderingen (zie ook onder Behangsels) 9, 13,
20, 21, 27
Wandborden . .. 4, 18, 29, 42, 62, 66, 81, 83, 97,
109, 111,114, 126, 132, 134, 137, 142, 143,150,154,156
28,49, 7o, 77, 200, 113, 240,
Wees- en armenhuizen
161, 162, 167
. 2, 9, 48, 77, 158, 161
Wierookscheepjes . . .
Wierookvaten .. 2,48, 49, 77, 145, 157, 258, 161
.
76
Wijwaterbak ........
Wijzerplaten, zie onder Uurwerken
. .. 9, 26
Windrozen .
. 13, 62, 63, 230
Windvanen .
Woonhuizen
.... 50, 51, 52, 53, 200
XVI ..
XVII 20, 21, 50, 52 vlg., Ioo vlg., 127, 118, 136,
140, 141, 163, 164, 166
12, 19 vlg., 53 vlg., 7o vlg., 77 vlg., 83,
XVIII
84, Ioo vlg., 232, 140 vlg., 145, 247, 162 vlg.,
267 vlg.
XIX5, 19 vlg., 54, 55, 57 vlg., 59, 71, 72, 77 vlg.,
104, 140, 141, 162 vlg., 167 vlg.
8, 65, 8i, 140
Zandlopers en -houders . . . .
Zilverwerk
1, 2, 4, 5, 8, 9, 18, 29, 30, 42, 47, 48, 49,
7o, 74, 76, 77, 83, 84, 89, 97,100, no, 113, 115, 116,
127, 126, 128, 135, 136, 144, 145, 1 47, 150, 254, 155,
156, 257, 158, 26o, 261
..... . '06, 141, 244, 146
Zonnewijzers

PLATEN

BEEMSTER,
EDAM
PL I

I. Beemster. Vredenburg door P. Post. Maquette in het Museum to Middenbeemster

2.

blz 13

Edam. De afgebroken Oosterpoort. Gewassen pentekening door J. Ouwater in de Verz. van Monumentenzorg blz 25

BEEMSTER
PL II

3. Beemster. Oostdijk 14. Boerderij Broedersbouw, 1742

4. Beemster. Middenweg 194. Boerderij De lepelaar, 168 3blz

Blz io

9

BEEMSTER
BROEK IN
WATERLAND
PL III

5. Beemster. Middenweg 196. Boerderij De Eenhoorn, 1682

6. Broek in Waterland. De Erven I, 14

blz 9

blz 19

BEEMSTER
BROEK IN
WATERLAND
PL IV

7. Beemster. VoIgerweg 42

blz 13

8. Broek. De Erven I, 14

blz 19

9. Broek. De Erven I, 14

blz 19

10. Broek. De Erven I, 14

blz 19

BROEK IN
WATERLAND
PL V

I I. Broek in Waterland. De Laan I, I5 5 ; vgl pl VI, 16

12.

Broek in Waterland. De Erven I, 8

blz 20

blz 19

BROEK IN
WATERLAND
PL VI

13. Broek. Havenrak I, 124

blz 20

14. Broek. Zuideinde I, 336

15. Broek. De Laan I, 144

blz 20

16. Broek, De Laan I, 155. Detail van de schouw,
blz 20
afgebeeld op pl V, II

blz 21

BROEK IN
WATERLAND
EDAM
PL VII

blz 17

17. Broek in Waterland. Herv. Kerk inwendig

18. Edam. Gr. Kerkstraat39/41. Balksleutel blz S3

19. Zuiderwoude. Herv. Kerk. Preekstoel

blz

21

BEEMSTER
BROEK IN
WATERLAND
PL VIII

20.

Middenbeemster. Herv. Kerk uit
het N.

22.

Broek. Herv. Kerk uit het Z.

blz 6 vlg

blz 15 vlg

21.

Broek. Herv. Kerk uit het 0.

23. Broek. De Erven I, 16. Paviljoen

blz 15 vlg

blz 19

EDAM
PL IX

24. Edam. Kleine Kerk in 1883 uit het Z.
vgl pl X

26. Edam. Leuning van de Dambrug

blz 44

25. Edam. Kwakelbrug

blz 26

blz 25

EDAM
PL X

27. Speeltoren uit het Z.0.; vgl pl IX, 24

blz 44

EDAM
PL XI

blz 26

28. Stadhuis

29. Lutherse Kerk en Voorhaven 137

blz 46 en 59

3o, Jan Nieuwenhuizenplein 9 en II

blz 55

EDAM
PL XII

3
I. Stadhuis. Schoorsteenmantel

blz 27

32. Nieuwe Haven 24

blz 55

33. Stadhuis. Gang verdieping

blz 27

34. Nieuwe Haven 24

blz 55

EDAM
PL XIII

35. Stadhuis. Raadzaal

blz 27

36. Stadhuis. Hal

blz 27

EDAM
PL XIV

37. Grote Kerk uit het Z.W.

blz 3o vlg

EDAM
PL XV

38. Grote Kerk uit het Z.O.

39. Grote Kerk. Librije en zuidportaal; vgl pl XIX, 46

blz 3o vlg

blz 34

EDAM
PL XVI

40. Grote Kerk. Koor inwendig

blz 35

41. Grote Kerk, inwendig naar het W.

blz 3 5

EDAM
PL XVII

4 2. Grote Kerk inwendig naar het Z.W.

blz 35

EDAM
PL XVIII

blz 36

43. Grote Kerk. Zuidportaal; vgl pl XIX, 47/8

44. Grote Kerk. Noordkoor

blz 35

45. Grote Kerk. Koorsluiting

blz 35

EDAM
PL XIX

46. Grote Kerk. Details van de Librije; vgl pl XV, 39

blz 35

47/ 8. Grote Kerk. Zuidportaal. Kraagstenen; vgl pl XVIII, 43

blz 36

EDAM
PL XX

49. Damplein 8; vgl pl XXII, 54

blz5o/1

EDAM
PL XXI

S o, Achterhaven 10 3blz

50

EDAM
PL XXII

51. Grote Kerkstraat 3

2

53. Grote Kerk, Noordportaal

blz

blz 34

52. Grote Kerkstraat 3o

5 4. Damplein 8 voor 1895 ; vgl pl XX

blz 53

blz 50

EDAM
PL XXIII

55. Voorhaven 125/ 7 , 129 en 131

blz 59

56. Eilandgracht 7, 8 en 9

blz 52

EDAM
PL XXIV

57. Voorhaven 137. Binnenpui

58. Dambrug. Wapensteen uit 1701, ontworpen door
blz 2 5 en 29
Willem van Sundert

blz 59

59. Gemeenlandshuis, Wapenbord door Willem van
2 5 en 2 9
Sundert,
16 99blz

EDAM
PL XXV

6o. Voorhaven 137. Binnenportiek

62. Voorhaven 15o

blz 59

blz 58

61. Gemeenlandshuis. Ingangsomlijsting

63. Prinsenstraat 14

blz 29

blz 56

EDAM
PL XXVI

64. Edam. Voorhaven 15o

blz 57

65. Edam. Lingerzijde 33

blz 54

66. Edam. Nieuwe Haven 24

blz 55

67. Edam. Spui 6

blz 56

EDAM,
KOOG AID ZAAN
PL XXVII

68. Edam. Voorhaven 152

7o. Edam. Gemeenlandshuis. Tuiningang

blz 5 8

69. Edam. Voorhaven 15o

blz 57/8

blz 2 81. Koog a, d Zaan. Hoogstraat 7. Tuiningang blz 7o

GRAFT
PL XXVIII

72. Graft. Raadhuis, 1613

biz 61/2

JISP
PL XXIX

73. Jisp Raadhuis, 165o

biz 65/6

KOOG AiD ZAAN,
KROMMENIE
PL XXX

74. Krommeniedijk. Herv. Kerk, 1755

blz 8o/1

76. Krommenie. Oud-Kath. Kerk. Pastorie biz 75

75. Koog a/d Zaan. Herv. Kerk

blz 68/9

77. Krommenie. Zuiderhoofdstraat 93 en IT5 blz 8o

KOOG AiD ZAAN
PL XXXI

78. Koog a/d Zaan. Raadhuisstraat 8-5o

blz 75

79
. Koog a/d Zaan. Museumlaan 22. Molenmuseum

blz 71

KOOG A/13 ZAAN,
KROMMENIE
PL XXXII

80. Krommenie. Zuiderhoofdstraat 65. Luchthuis

81. Krommenie. Noorderhoofdstraat74, 1786
blz 78

blz 8o

82. Koog a/d Zaan. Zuiderkerkstraat 1

blz 72

83. Koog a/d Zaan. Zuideinde 32

blz 72

KROMMENIE
PL XXXIII

84. Krommenie. Zuiderhoofdstraat 12.3, thans in het Ned. Openluchtmuseum to Arnhem

blz 8o

KROMMENIE
PL XXXIV

85. Krommenie. Zuiderhoofdstraat 65

blz 79

KROMMENIE
PL XXXV

86. Krommenie. Noorderhoofdstraat 26

blz 77

ILPENDAM,
KROMMENIE,
LANDSMEER EN
WATERGANG
PL XXXVI

87. Watergang. Herv. Kerk. Preekstoel

blz 83

89. Landsmeer. Herv. Kerk. Preekstoel

blz 8z

88. Ilpendam. Herv. Kerk. Herenbank

blz 65

9o. Krommenie. Oud-Kath. Kerk. Detail preekstoel
blz76

JISP,
KROMMENIE
PL XXXVII

91. Krommenie, Noorderhoofdstraat

blz 78

93. Jisp. Herv. Kerk. Preekstoel en doophek blz 67

92. Krommenie. Oud-Kath. Kerk. Orel

blz 76

94
. Krommenie. Oud-Kath. Kerk

blz 75

MONNIKENDAM
PL XXXVIII

95. Speeltoren en Waag

blz 9 8/9 en 89/90

MONNIKENDAM
PL XXXIX

96. Waag

97. Zarken 6 en voorm, Nieuwe Doelen blz io en 91

blz 89/90

98. Raadhuis

blz 88/9

MONNIKENDAM
PL XL

99. Lutherse Kerk. Preekstoel, 176o

blz 99

MONNIKENDAM
PL XLI

blz 89

Ioo. Raadhuis. Trouwzaal

101. Raadhuis. Detail stucwerk in dean

blzblz
89

102. Raadhuis. Gang

blz 89

MONNIKENDAM
PL XLII

103. Grote Kerk uit het N.W.

blz 9 1 vig

MONNIKENDAM
XLIII

104. Grote Kerk uit het 0.

105. Grote Kerk. Portalen en voormalige pastorie

blz 91 vlg

blz 95

MONNIKENDAM
PL XLIV

io6. Grote Kerk inwendig naar het 0.

blz 96

MONNIKENDAM
PL XLV

107. Grote Kerk inwendig naar het Z.O. van de noordbeuk uit

blz 96

MONNIKENDAM,
PURMEREND
PL XLVI

108. Monnikendam. Grote Kerk. Orel

blz 97

110. Monnikendam. Grote Kerk. Doopvont blz 96

109. Monnikendam. Grote Kerk. Preekstoel blz 97

I I I. Purmerend. Herv. Kerk. Epitaaf

blz 115

MONNIKENDAM,
PURMEREND
PL XLVIT

112

Monnikendam. Grote Kerk. Koorhek

II 3. Purmerend. Weeshuis. Gang

blz 96

biz 117

114. Monnikendam. Noordeinde

21.

Gang blz 104

MONNIKENDAM
PL XLVIII

115. Monnikendam. Wezenland 17

blz 104

I17. Monnikendam. Haringkade 129, 1592 blz ioi

I16. Monnikendam. Weeshuis, 1638

blz ioo

118. Monnikendam. Noordeinde 26, i6ii blz 102/3

MONNIKENDAM
PL XLIX

119. Monnikendam. Noordeinde 15 en 17

blz 103

120. Monnikendam. Noordeinde II, 1681

blz 103

s•-;:::.,,,f....,,,,;:,.,:.

121. Monnikendam. Noordeinde io

blz 102

122. Monnikendam. Noordeinde43, 1697

blz 104

MONNIKENDAM,
PURMEREND
PL L

123. Purmerend. Bierkade 9, 10 en II

124. Monnikendam. Noordeinde 24

blz 117/8

blz 102

12.5. Monnikendam. Noordeinde 21

blz 103

v

OOSTHUIZEN
PL LI

126. Oosthuizen. Herv. Kerk uit het 0.

127. Oosthuizen. Herv. Kerk uit het Z.

blz 106 vlg

blz 106 vlg

OOSTHUIZEN,
PURMEREND
PL LII

blz 108
1z8. Oosthuizen. Herv. Kerk. Or el ,
1521

129. Oosthuizen. Herv. Kerk. Zuiderdwarsarm
blz 106 vlg

6

int wa*It
t. 1111P4 IMO

I3o. Purmerend. Herv. Kerk. Or el 1739/42 blz '15

131. Oosthuizen. Herv. Kerk. Grafmonument door
J. P. van BaurscheidtJr. , 1723
blz 109

OOSTHUIZENT,
OOSTZAAN
PL LIII

132. Oosthuizen. Herv. Kerk inwendig naar het Z.O.

133. Oostzaan. Herv. Kerk. Preekstoel en doophek

blz io6 vlg

DE RI JP
PL LIV

134. De Rijp. Middenstraat 388

blz 126

DE RI JP
PL LV

135. De Rijp. Raadhuis, 163o, door J. Az. Lee water

blz 119

DE RI JP,
SCHERMERHORN
PL LVI

blz 120 vlg

136. De Rijp. derv. Kerk uit het Z.O.

137. De Rijp. Dam 203 en Rechtestraat 51
blz 126/7

138. Schermerhorn. Herv. Kerk, 1634/6, uit het N.
blz 128 vlg

DE RIJP
PL LVII

139. De Rijp. Herv. Kerk uit het Z.W.

blz 120 vlg

DE RUP
PL LVIII

140. De Rijp. Herv. Kerk inwendig naar het 0.

blz 122/3

DE RIJP
PL LIX

141. De Rijp. Herv. Kerk. Preekstoel en doophek

blz 122/3

DE RIJP,
SCHERMERHORN
PL LX

blz 13o

142. Schermerhorn. Herv. Kerk inwendig naar het W.

1 22
143. De Rijp. Herv. Kerk inwendig naar het W. blz

144. De Rijp. Herv. Kerk

blz 123

SCHERMERHORN
PL LXI

145. Schermerhorn. Herv. Kerk inwendig naar het 0.

blz 13o

UITGEEST,
WESTZAAN
PL LXII

blz 133 vlg

146. Uitgeest. Herv. Kerk uit het Z.

147. Westzaan. Voormalig Rechthuis, J. S. Creutz,
blz 137/8
1781/3. Thans raadhuis

148. Westzaan. Overtoom 6, 1729

blz 141

WESTZAAN
PL LXIII

149. Westzaan. Herv. Kerk, 1740/I, uit het 0.

blz 138/9

WESTZAAN
PL LXIV

blz 138

150. Westzaan. Voorm. Rechthuis. Voorm. rechtzaal

'

151. Westzaan. Voorm. Rechthuis. Schoorsteenmantel in de voorm. weeskamer
blz 138

Westzaan. Voorm. Rechthuis. Schoorsteenmantel in de
blz 138
voorm. rechtzaal

12.
5

WORMER,
WORMERVEE R
PL LXV

153. Wormer. Herv. Kerk. Preekstoel en doophek

154. Wormer. Raadhuis. Binnenportiek blz 143

blz 143

155. Wormerveer. Hem Kerk. Detail van het doophek
blz 146

WESTZAAN
PL LXVI

I56. Westzaan. Papiermolen De Schoolmeester

blz 142

ZAANDAM

PL LXVI1

157. Zaandam, Paltrokmolen De Held Josua

blz i66

DE RI JP,
WESTZAAN,
ZAANDAM,
ZUID- EN
NOORDSC HERMER
PL LXVIII

blz 139

158. De Rijp. Herv. Kerk. Preekstoel

blz 123

159. Westzaan. Herv. Kerk. Preekstoel

16o. Zaandam. Oostzijderkerk. Preekstoel

biz 149

161. Groot-Schermer. Herv. Kerk. Preekstoel biz 173

ZAANDAM
PL LXIX

162. Zaandam. Oostzijderkerk. Psalmbord en wandblz i5o
luchter

164. Zaandam. Oud-Kath. Kerk. Preekstoel blz 159

163. Zaandam. Westzijderkerk inwendig naar het W.
blz 152,

165. Zaandam. Oud-Kath. Kerk. Kabinet

blz 159

ZAANDAM
PL LXX

166, Oud-Kath. Kerk inwendig naar het 0.

167. Lutherse Kerk, Preekstoel en doophek, 1704

blz 159

biz 154/5

ZAANDAM
PL LXXI

i68. Lutherse Kerk. Orgel, 1737

1)17 I 5 5

ZAANDAM
PL LXXII

169. Sluis van de Hondsbossche. Wachthuisje en beblz 148
kroning

171. Voorm, Herv. Weeshuis

17o. Westzijderkerk uit het Z.O.

blz 151/z

blz 161

ZAANDAM
PL LXXIII

172/3. Sluis van de Hondsbossche. Bekroningen door Jacob van der Beek, 1724

174/5. Wilhelminasluis. Bekroningen door J. M. Cressant, 178o, afkomstig van de voorm. Duikersluis

blz 148

blz 148

WESTZAAN,
ZAANDAM
PL LXXIV

176. Westzaan. Allanstraat 326

blz140

177. Zaandam. Westzijde 38

blz 164

I78. Zaandam. Kopermolenstraat 3

blz 163

179. Zaandam. Oostzijde

blz 163

221

ZAANDAM,
ZAANDI j K
PL LXXV

180. Zaandijk Lagedijk 48. Aanbouw met z.g. Zaanblz 168
kamer

18

z. Zaandijk. Lagedijk 48

blz 16o

181. Zaandam. Westzijde 114. Tuinkoepel

blz 165

183. Zaandam. Mr. Cornelis ad 73

blz 163

ZAANDAM,
ZAANDI JK
PL LXXVI

184. Zaandam. Westzijde 8. Keuken

185. Zaandam. Westzijde '14. Tuinkoepel inwendig
blz 165

blz 165

186. Zaandijk. Raadhuis. Stucplafond van de gang
blz 167

ZAANDIJK
PL LXXVII

187. Zaandijk. Raadhuis. Raadzaal

blz 167

188/9. Zaandijk. Lagedijk 39. Beeldentuin

blz i68

ZAANDIJK
PL LXXVIII

10.
Lagedijk '102. Voorkamer
9

blz i7o

191. Lagedijk 80. Keuken met z.g. smuiger

blz 169

ZAANDI JI(
PL LXXIX

192. Lagedijk 80. Voorkamer met geschilderd behang door W. Uppink, 1830

blz 169

193. Lagedijk 80. Voorkamer met geschilderd behang door W. Uppink, 183o

blz 169

ZAANDIJK
PL LXXX

194. Lagedijk 94

196. Lagedijk 8o

blz 169

blz i68

195. Lagedijk 238

blz I70/I

197. Lagedijk 122

blz 170

ZAAND I j K
PL LXXXI

198. Lagedijk 238, door Samuel Daesdonck, 1795

199. Lagedijk 110/2 en 114

blz 170/I

blz 169/7o

ZAANDIJK
PL LXXXII

-.7*-1-711
I

200. Zaandijk. De z.g. Gortershoek

201,

Lagedijk 92/4. Aanbouw met z.g. Zaankamer
blz 169

blz 167 vlg

202.

Lagedijk 80. Aanbouw met z.g. Zaankamer
blz 168

ZUID- EN
NOORDSCHERMER
PL LXXXIII

203. Groot-Schermer. Voorm. Rechthuis van Zuidschermer, 1639, thans raadhuis, en het voorm. Rechthuisje van
Noordschermer, 165 2
blz 172/3

GEBRANDSCH.
GLAS
PL LXXXIV

zo4. Edam. Grote Kerk. Glas nr. 3, geschonken door Monnikendam in '6°6

blz 39

GEBRANDS CH.
GLAS
PL LXXXV

205. Edam. Grote Kerk. Glas nr 4, geschonken door de scheepstimmerlieden in 1625, toegeschreven aan Corn. Willemsz.
blz 38

GEBRANDSCH.
GLAS
PL LXXXVI

Rom

i OLIN"

206. Broek in Waterland. Herv. Kerk

blz 18

207. Zaandam. Oostzijderkerk. Glas nr 1, geschonken in 1701, waarsch. ontworpen door
Romeyn de Hooge
blz 149
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209. Edam. Grote Kerk. Glas nr
in 1624

2,

,wg z, rAti

geschonken
blz 3 8

GEBRANDSCH.
GLAS
PL LXXXVII

210.

De Rijp. Herv. Kerk. Glas nr. 3, waarsch. geschonken in 16 5 6

biz 124

GEBRANDSCH.
GLAS
PL LXXXVIII

211. De Rijp. Herv. Kerk. Glas nr. 23, geschonbiz 125
ken in 1656

212. Zaandam. Westzijderkerk. Glas door G. van Houten,
blz 153
1682

Tekening door Pieter Holsteyn, 1635, in de
blz 13i
verz. van Monumentenzorg

214. Schermerhorn. Herv. Kerk. Glas nr 3, geschonken
in 16 3 6
blz 131

213.

SCHILDERI JEN
PL LXXXIX

21 5 . Assendelft. R.K. Kerk.
De Bespotting, door J. M. Molenaer, 16 3 9 blz 4

217. Akersloot. R.K. Kerk.
Portret van N. Stenius door F. Hals, 165o blz 1

2

16. Akersloot. R.K. Kerk.
Portret van H. Pronk door J. Berckheyde blz 1

21 8.

Akersloot. R.K. Kerk.
Portret van N. Stenius door een onbekende

blz 1

SCHILDERI JEN
PL XC

219. Edam. Raadhuis. Prins Frederik Hendrik door Herman Doncker, 1631

blz 27

BEELDHOUWWERK
PL XCI

Akersloot. R.K. Kerk

blz 1

221/3. Assendelft. R.K. Kerk

blz 4

220.

BEELDHOUWWERK
PL XCII

2.24/5. Ilpendam. Herv. Kerk. Schalkbeelden

blz 64

BEELDHOUWWERK
PL XCIII

226/7. Ilpendam. Herv. Kerk. Schalkbeelden

blz 64

ZILVER
PL XCIV

zz8. Purmerend. R.K. Kerk. Monstrans

blz 116

ZILVER
PL XCV

229. Wierookvat, afkomstig uit de R.K. Kerk to Edam, thans in de Kathedraal van Haarlem

biz 49

23o. Monnikendam. Raadhuis. Fragment van een gilde- of ordeketen

blz 89

ZILVER
PL XCVI

231. Assendelft. R.K. Kerk. Ampullen door Joannes Bogaert, 167o

232. Assendelft. R.K. Kerk. Ampullenblad door Joannes Bogaert, 1669

blz 4

blz 4/5

ZILVER
PL XCVII

233. Zaandam. R.K. Maria-Magdalenakerk. Missaalband

234. Akersloot. R.K. Kerk.
Kelk door P. Cz. Ebbekingh, 1666

blz 2

blz 158

235. Zaandam. Oud-Kath. Kerk.
Kelk door Joannes Bogaert, 1665

blz 'Go

ZILVER
PL XCVIII

236.

Akersloot. R.K. Kerk. Monstrans

2.38. Akersloot. R.K. Kerk. Kandelaars

blz 2

blz 2

237. Zaandam. Oud-Kath. Kerk.
Monstrans door Joan Moermans

239.

Zaandam. Oud-Kath. Kerk.
Ciborie door Joannes Bogaert, 1665

blz 16o

blz 16o

ZILVER
PL XCIX

240. Zaandam. Oud-Kath. Kerk. Ampullenblad

blz 161

241. Akersloot. Herv. Kerk. Broodschaal, 1659

blz 1

ZILVER
PL C

242. Purmerend. Lutherse Kerk.
Bokaal door Wijnand Warneke ? 1769 blz .1'5

243. Purmerend. Lutherse Kerk.
Wijnkan door Wijnand Warneke ? 1769

blz II 5

244. Edam. Lutherse Kerk. Ouwelschaal blz 47

245. Zaandam. Lutherse Kerk. Ouwelschaal

blz 156

ZILVER
PL CI

246. Edam, Gemeenlandshuis.
Bokaal door Jeremias Micheel, 166o

blz 29

247. Edam. Gemeenlandshuis.
Bokaal, geschonken in 1761

blz 29

ZILVER
PL CII

248. Edam. Lutherse Kerk. Doopbekken door D. Dickman, 1762

249. Watergang. Herv. Kerk. Broodschaal door H. Swiering, 1757, en collecteschaaltje, 1773

blz 47

blz 84

ZILVER
PL CIII

2 5 o. Broek in Waterland. Herv. Kerk, Avondmaalsbeker en -kan door H. Swiering, 1759

251. Zaandam. Lutherse Kerk. Doopbekken door H. Swiering, 1771

blz 18

blz 156

ZILVER, TIN
PL CIV

25z. Zaandam. Lutherse Kerk. Zilveren doopkannetje door H. Swiering, 1771
blz 156

253. Oostzaan. Herv. Kerk. Zilveren avondmaalsbeker
blz 113
door A. Marshoorn, 1724

II,

254. Akersloot. Herv. Kerk. Tinnen avondmaalsbekers

blz 1

ZILVER
PL CV

255. Edam. Lutherse Kerk Zilveren avondmaalsbeker

blz 47

256. Oostzaan. Herv, Kerk.
Zilveren collecteschaaltje door A. Marshoorn, 1748

blz ii3

KOPER
PL CVI

257. Broek in Waterland. Herv. Kerk. Doopboog, 1685

258. Warder. Herv. Kerk. Doopboog door Gijsbert Vink, 1765

blz i8

blz 137

KOPER
PL CVII

259. Krommenie. Oud-Kath. Kerk. Kaarsenkroon

blz 76

26o. Warder. Herv. Kerk, Lezenaar, geschonken in 1766

blz 137

PARAMENTEN
PL CVIII

261. Akersloot. R.K. Kerk. Koorkap; vgl p1 CIX

blz 3

262/3. Details van een kazuifel in het Bisschoppelijk Museum to Haarlem, afkomstig uit de R.K. Kerk to Akersloot;
blz 3
vgl pl CX

PL CIX

.. Akersloot. R.K. Kerk. Detail van de koorkap; vgl pl XVIII, 2,61

blz 3

PARAMENTEN
PL CX

265. Kazuifel in het Bisschoppelijk Museum to Haarlem, afkomstig uit de R.K. Kerk to
biz 3
Akersloot; vgl pl CVIII, 262/3

11304 - '51

AANVULLINGEN EN VERBETERINGEN
Blz. VII, onderaan: W. J. Frederiks, lees J. W. Frederiks.
Blz. XIV,- r. 1 5 v.o.: 1251, lees

1232.

Blz. XVI, r. 16 v.o.: Oost-, lees West-; r. 15 v.o.: 1634, lees 1638.
Blz. XVII,

Y.

9 v.o. : 1605, lees 1613; blz. XVIII, r. 3:

1727,

lees 1737.

Blz. 6. Herv. Kerk: In 1615 was besloten H. de Keyser, H. Staets en C. Danckertsz
plannen to laten maken (Bouman, biz. 157/8).
Blz. 20, r. 23, achteraan en r. 28: XVI, lees XIV.
Blz. 21, r. 23 wordt: Een aantal hardstenen lantaarnpalen, XVIII-XIXa: drie zijn
Blz. 26, r. 18 v.o.: XVI, lees XIV; r. 13 v.o. : snijwerk, lees smeedwerk.
Blz. 28,

Y. 10:

1776, lees 1778.

Blz.92, of b. 25 en blz. 9t,

Y. 21 :

1500, lees 1520.

Blz. 103, r. 7 v.o.: XVIII B, lees XVIII b; blz. 104, r. 3: XVIII A, lees XIX A.
Blz. 146, r.

2

en of b. 37: 1776, lees 1767: r. 25: 1776, lees 1768.

Onderschriften vanpl. XXXII, 82 en 83 verwisseld (verwijzingen op biz. 72 id.).

